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Słowniczek skrótów i pojęć 

Skrót/pojęcie Pełna nazwa/definicja 

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego 

CATI Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo 

CIS Centrum Integracji Społecznej 

CT Cel tematyczny 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EFSI Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne 

ES Fundusz Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej, wdrażany 
przez TISE, pod nadzorem BGK, w ramach Działania 1.4 PO KL 

FP Fundusz pożyczkowy 

FPK Fundusz poręczeń kredytowych 

IDI Indywidualny wywiad pogłębiony 

Instrumenty finansowe Unijne środki wsparcia finansowego przekazywane z budżetu na 
zasadzie komplementarności w celu osiągnięcia określonego celu 
lub określonych celów polityki Unii. Instrumenty takie mogą 
przybierać formę inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych, 
pożyczek lub gwarancji lub innych instrumentów opartych na 
podziale ryzyka, a w stosownych przypadkach mogą być łączone z 
dotacjami; 

Instytucja finansowa Instytucja oferująca instrumenty finansowe w rozumieniu przepisów 
europejskich lub inne finansowanie zwrotne 

ITI Indywidualny wywiad telefoniczny 

KE Komisja Europejska 

KIS Klub integracji społecznej 

KPRES Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej  

MIR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

MŚP mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

PAFPIO Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich 

PES Podmioty ekonomii społecznej. 

PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Rozporządzenie ogólne  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006. 
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Rozporządzenie delegowane Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) z dnia 3 marca 2014 r. nr 
480/2014, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające  
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

SCREP Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” 

SVC Social venture capital 

TISE Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych, operator ES 
Funduszu 

WTZ Warsztat terapii zajęciowej 

ZAZ Zakład aktywności zawodowej 
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1. Streszczenie 

1.1. Streszczenie – wersja polska 

Niniejsze badanie zostało zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez firmę 

PAG Uniconsult w okresie kwiecień – lipiec 2015. Jego celem była ocena ex ante ryzyka dla 

zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym, które mają być oferowane 

podmiotom ekonomii społecznej (PES) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(PO WER), a także zaproponowanie podstawowych parametrów tego instrumentu. 

W ramach badania opierano się na analizie danych zastanych, badaniach jakościowych oraz 

badaniach ilościowych. W ramach badań jakościowych przeprowadzono 17 wywiadów 

indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) i 14 indywidualnych wywiadów telefonicznych (ITI) z 

kluczowymi interesariuszami sektora PES. W ramach badań ilościowych wspomagane komputerowo 

badanie telefoniczne (CATI) na próbie podmiotów sektora ekonomii społecznej (N=235), 

pożyczkobiorców ES Funduszu (N=159) oraz nieskutecznych pożyczkobiorców ES Funduszu (N=8). 

Problemy, jakie napotykają PES w dostępie do finansowania są powszechnie spotykane, zarówno w 

Polsce, jak i w innych krajach. W rezultacie ułatwianie dostępu do finansowania dla sektora ES jest 

często przedmiotem interwencji publicznej.  

Wyniki ewaluacji pokazały, że większość badanych organizacji nie starała się w ciągu ostatnich 3 lat 

o kredyt bankowy – tego typu próbę podejmowało tylko 24,3% badanych, z czego 70% z nich udało 

się pozyskać finansowanie. Znacznie częściej o kredyt bankowy starały się podmioty większe, 

zatrudniające powyżej 50 osób. PES - kredytobiorcy - w większości pozyskiwały kredyty w wysokości 

do 100 tys. zł. (prawie 49% transakcji kredytowych) oraz w granicach powyżej 100 tys. do 500 tys. zł 

(41%), przy czym, w gronie pożyczkobiorców ES Funduszu średnia wartość kredytu ukształtowała się 

na poziomie ok. 125 tys. zł. 

Wiele organizacji napotykało natomiast poważne problemy, starając się o kredyt bankowy, 

najczęściej były one związane z brakiem oferty kredytowej dostosowanej do specyfiki PES, brakiem 

odpowiednich zabezpieczeń (przy czym brak zabezpieczeń był najczęściej przyczyną nie tyle odmowy 

udzielenia kredytu, ile w ogóle braku próby jego pozyskania) i trudną sytuacją finansową PES, 

uniemożliwiająca pozyskanie finansowania zwrotnego. 

Bardzo korzystnie jest natomiast oceniana oferta pożyczkowa ES Funduszu, prowadzonego przez 

TISE ze środków Działania 1.4 PO KL; w stosunku do niej postulowano jedynie ewentualne 

wydłużenie okresu karencji i zwiększenie maksymalnej wartości pożyczki. Co interesujące, wśród 

pożyczkobiorców ES Funduszu wyraźnie większa grupa aplikowała wcześniej o kredyt bankowy (31%), 

ale tylko 41% organizacji otrzymało finansowanie. 

Większość badanych organizacji (52%) przewiduje dokonywanie w ciągu najbliższych 2 lat (2016-

2017) wydatków o charakterze rozwojowym. Jednocześnie znaczenie w przyszłości źródeł dłużnych 

bankowych jest niewielkie: w próbie ogólnej PES na kredyty jako źródło finansowania wydatków 

rozwojowych wskazuje ok. 11% organizacji, a pośród beneficjentów ES Funduszu ok. 12%. Z 

oczywistych powodów, w gronie beneficjentów ES Funduszu pożyczki pozabankowe (o podobnym 
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kształcie jak oferowane przez TISE) wskazywane są zaś bardzo często jako przyszłe źródło 

finansowania (56%). 

Badane organizacje wskazują też, że dostępność instrumentu poręczeniowego (gwarancyjnego) 

może wyraźnie zwiększyć ich skłonność do korzystania z finansowania dłużnego. W sytuacji 

możliwości skorzystania z wyspecjalizowanego instrumentu gwarancyjnego, ok. 50% PES planujących 

wydatki rozwojowe wyraziło zainteresowanie skorzystaniem z finansowania dłużnego (suma 

odpowiedzi "zdecydowanie tak" - 15,4% i "raczej tak" - 34,1%), wobec tylko ok. 29% gotowych do 

korzystania z takich źródeł, nawet w sytuacji braku specjalistycznych instrumentów 

zabezpieczających. Badane organizacje są też otwarte, jeżeli chodzi o skłonność do ponoszenia 

kosztów związanych z pozyskaniem poręczenia, przy czym 43,5% wskazuje, że akceptowalny dla nich 

byłby poziom prowizji do 1%, przy dużym udziale osób nie mających sprecyzowanego zdania na ten 

temat.  

Z kolei sektor bankowy dopuszcza - co do zasady - finansowanie PES, wskazując jednak na duże 

związane z tym ryzyko i utrudniające ocenę wniosków duże zróżnicowanie form prawnych, w jakich 

działają PES, problemy z wyliczeniem zdolności kredytowej, tak z powodu ich niekiedy słabej sytuacji 

finansowej, jak i skomplikowanej i słabo znanej bankom specyfiki księgowej tego typu organizacji, a 

także niską zyskowność finansowania tego sektora. Zdaniem przedstawicieli instytucji finansowych 

najbardziej skłonne do finansowania PES są banki spółdzielcze. Dobrze zaprojektowany instrument 

poręczeniowy, pozwalający bankom na obniżanie podstawy tworzenia rezerw może znacząco 

zwiększyć akcję kredytową dla PES. Nadal jednak oferta finansowania dłużnego dla PES ze strony 

sektora bankowego będzie dość ograniczona, główną rolę mogą natomiast odegrać pozabankowe 

fundusze pożyczkowe. W dłuższej perspektywie należałoby natomiast próbować opracować (z 

udziałem przedstawicieli sektora bankowego oraz samych PES) i upowszechnić wśród 

zainteresowanych banków, metodologię oceny zdolności kredytowej PES. 

Jeżeli chodzi o instrument social venture capital (SVC) to polskie doświadczenia w tej sferze są 

bardzo ograniczone. W istniejących warunkach i na obecnym całkowicie zalążkowym etapie rozwoju 

rozważenia wymaga natomiast uruchomienie programu wsparcia, aktywizującego inicjatywy SVC. 

Program powinien mieć charakter pilotażowy i być realizowany w perspektywie średniookresowej (3-

5letniej). 

Jeżeli chodzi o instrument poręczeniowy planowany w ramach PO WER, to ze względu na brak 

danych oraz bardzo duże zróżnicowanie sektora PES, bardzo trudne jest oszacowanie ryzyka 

związanego z poręczeniami / gwarancjami, skierowanymi do tego sektora. Proponujemy, aby 

oczekiwane ryzyko wypłat oszacować na poziomie 15%, zaś szacunek ryzyka nieoczekiwanego musi 

mieć charakter ekspercki. Biorąc zatem pod uwagę brak systematycznych doświadczeń w 

finansowaniu PES, proponujemy określić je na poziomie 35%, łączne zatem ryzyko wynosiłoby 50%. 

Jednocześnie proponujemy, aby ze względu na fakt, że udzielanie poręczeń kredytów / pożyczek dla 

PES z limitem wypłat („capem”), nawet oszacowanym na tak wysokim poziomie, może skutkować 

brakiem zainteresowania ofertą poręczeniową ze strony sektora bankowego, przez co najmniej 

pierwsze 3 lata funkcjonowania programu udzielać poręczeń bez limitu wypłat, czyli potencjalnie 

obciążonych 100% ryzykiem. 

Proponujemy uruchomienie 3 instrumentów poręczeniowych: 
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• poręczenia mikro o maksymalnej wartości do 100 tysięcy złotych, do 80% kapitału kredytu / 

pożyczki, bez limitu wypłat; 

• poręczenia mikro+ o maksymalnej wartości do 500 tysięcy złotych, do 70% kapitału kredytu / 

pożyczki, z 50% limitem wypłat; 

• reporęczenia o maksymalnej wartości do 100 tysięcy złotych, do 70% wielkości poręczenia, z 

50% limitem wypłat. 

Wszystkie 3 programy powinny być obsługiwane przez jednego operatora, zaś alokacje na 

poszczególne instrumenty powinny mieć charakter elastyczny - być wykorzystywane w zależności 

od zainteresowania. Proponujemy, aby z poręczeń mogły korzystać wszelkie podmioty, opisane w 

definicji PES zawartej w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, opisujących zasady realizacji 

przedsięwzięć w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w obszarze włączenia społecznego i 

ubóstwa, w szczególności zaś PES, które prowadzą działalność zarobkową. Prowizje za poręczenie 

proponujemy ustalić na poziomie 0,1-0,3% kwoty poręczenia rocznie. Maksymalna zapadalność 

poręczanych zobowiązań powinna wynosić 5 lat. 

Pewnym ryzykiem dla sukcesu programu poręczeniowego może być natomiast potencjalnie 

konkurencyjny program pożyczkowy, przewidywany w ramach PO WER. Im bardziej ograniczone 

będą w jego ramach wymogi dotyczące zabezpieczeń i im bardziej sprawni będą pośrednicy 

finansowi, tym bardziej oferta poręczeniowa będzie mniej atrakcyjna. Z drugiej strony, w sytuacji 

dostępności poręczeń, część PES może być skłonna do korzystania z oferty banków spółdzielczych, 

szczególnie dla mniejszych kredytów. 

Istotnym problemem będzie także fakt, że poręczenia oferowane w ramach PO WER nie będą mogły 

– z powodu regulacji unijnych dotyczących łączenia różnego rodzaju środków – służyć zabezpieczaniu 

kredytów na prefinansowanie lub udział własny w ramach projektów finansowanych z dotacji ze 

środków strukturalnych w okresie programowania 2014-2020. 
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1.2. Executive summary 

The following study was prepared at the request of Ministry of Infrastructure and Development by 

PAG Uniconsult between April and July 2015. The purpose of the study was to make an ex-ante 

assessment of the risk of using guarantee-type financial instruments to be offered to social 

economy entities (SEE) as part of Operating Program Knowledge Education Development (PO 

WER), as well as to propose the basic specifications of this instrument.  

The study was based on the analysis of legacy data, qualitative research and quantitative research. A 

total of 17 individual in-depth interviews (IDI) and 14 individual telephone interviews (ITI) were 

conducted as part of qualitative research with key stakeholders from the SEE sector. As part of 

quantitative research, Computer Assisted Telephone Interviews (CATI) were used involving a sample 

of social economy entities (N=235), recipients of ES Fund loans (N=159) and unsuccessful applicants 

for ES Fund loans (N=8). 

The issues facing SEE in access to financing are commonly encountered, both in Poland and in other 

countries. Consequently, facilitating access to financing for the SEE sector is often targeted by public 

intervention. 

Results of the evaluation have shown that the majority of organizations surveyed did not apply for 

a bank loan in the last three years  - these attempts were made by just 24.3% of those surveyed, of 

whom 70% have managed to secure the financing. Bigger entities, those employing over 50 persons, 

were much more likely to apply for a bank loan. The majority of SEE, the borrowers, were those able 

to secure a loan totaling up to PLN 100,000 (nearly 49% of the loan transactions) and the 

beneficiaries of loans worth between PLN 100,000 and PLN 500,000 (41%), with the provision that 

among the borrowers from ES Fund, the average value of a loan totaled approx. PLN 125,000. 

Meanwhile, many organizations were encountering serious problems seeking a bank loan, most 

often associated with the lack of loan products adopted to specific nature of SEE, the absence of 

appropriate collateral (lack of collateral was the most frequently cited reason not so much for the 

refusal, but for making no attempt to receive a loan) as well as the difficult financial situation of the 

SEE sector, which prevented these entities from gaining repayable financing. 

The loan offering of the ES Fund, managed by TISE using the funds from Measure 1.4 PO KL has 

gathered very positive reviews; the only proposal was to extend the grace period and to increase 

the maximum loan amount. Interestingly, among the borrowers from the ES Fund, a noticeably 

greater group have previously applied for a bank loan (31%) but only 41% of these organizations have 

received the financing. 

Most organizations surveyed (52%) expect making growth-related expenses over the next two 

years (2016-2017). At the same time, future significance of banking debt as a source of financing is 

low: in a general sample of SEE, approx. 11% have named loans as a source of financing of growth 

spending while among the beneficiaries of ES Fund the number stood at approx. 12%. For obvious 

reasons, beneficiaries of ES Fund loans would very often (56%) name loans from non-banking sources 

(i.e. loans with a profile similar to those offered by TISE) as a future source of financing. 

Organizations surveyed are also pointing out that the accessibility of a guarantee instrument might 

noticeably increase their propensity to use debt financing. In a situation where a dedicated 
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guarantee instrument is available, approx. 50% of SEE planning growth-related expenditures have 

expressed interest in using debt financing (“definitely” at 15.4% and “probably” at 34.1% combined) 

as opposed to only about 29% of those ready to use these sources even when such specialized 

guarantee instruments are absent. The organizations surveyed are also open when it comes to 

willingness of bearing the costs associated with the process of securing such guarantees, with 43.5% 

indicating an acceptable level of commissions at 1% and a large percentage of people who had no 

definite view on that subject.   

Meanwhile the banking sector in principle accepts the financing of the SEE while indicating a high 

level of associated risk and the wide variety of legal forms of SEE, which makes assessment of 

applications more difficult, problems with the calculation of their creditworthiness both because of 

the sometimes poor financial situation and the complex and unfamiliar for the banks character of the 

accounting data of this type of organizations, as well as low profitability of the sector.  According to 

representatives of financial institutions, cooperative banks are the most willing to finance the SEE. 

A well designed guarantee instrument, one that allows the banks to reduce the basis for their 

provisions, can lead to a significant boost of the loan action on behalf of the SEE. Nonetheless, loan 

financing offer to SEE by the banking sector will be quite limited; non-banking loan funds could play 

the leading role. In a longer timeframe it would be advisable to try to develop (with the participation 

of representatives of the banking sector and the SEE themselves) and popularize among interested 

banks a scoring methodology customized for SEE. 

As far as social venture capital (SVC) instrument, Polish experiences in this area are very limited. 

Under present conditions and the current, early seed development stage, it would be worth 

considering launching a support program that stimulates SVC initiatives. The program should be 

treated as a pilot project and be executed over a mid-term (3-5 year) timeframe.  

As far as guarantee instrument planned as part of PO WER, because of the absence of data and the 

very wide variation of the SEE sector, it is very difficult to estimate the risk associated with 

guarantees addressed to that sector. We are proposing to estimate the expected payout risk at 15% 

while the estimate of unexpected risk should be made by experts. Considering the absence of 

systematic experiences in the financing of the SEE, we are proposing to set it at a level of 35%, thus 

combined risk would total 50%. At the same time we are proposing that due to the fact that the loan 

guarantees to SEE have a payout cap, even one estimated at such high level, the banking sector may 

not be interested in the guarantee offer and therefore for at least the first three years of the 

functioning of this program guarantees should be extended without the payment cap, i.e. potentially 

exposed to 100% risk. 

We are proposing launching three guarantee instruments: 

● micro guarantees with the maximum value of up to PLN 100,000, up to 80% of the loan 

capital, no payment cap 

● micro+ guarantees with the maximum value of up to PLN 500,000, up to 70% of the loan 

capital, with 50% payment cap 

● re-guarantee with the maximum value of up to PLN 100,000, up to 70% guarantee amount, 

50% payment cap 
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All three programs should be managed by the same operator and the allocations into individual 

instruments should be flexible - to be used depending on the interest. We are proposing to offer 

these instruments to all entities described in the definition of SEE listed in the guidelines of the 

Ministry and Infrastructure and Development which describes the principles of the execution of 

projects carried out as part of the European Social Fund in the field of social exclusion and poverty, 

particularly SEE which operate on a for-profit basis. We propose to set commissions for the 

guarantees at a level of 0.1-0.3% of the guarantee amount per year. Maximum repayment period of 

the loans guaranteed should be set at five years. 

One risk factor for the success of the guarantee fund might be the potentially competitive loan 

program planned as part of PO WER. The more limited the requirements of this program concerning 

the collateral and the more efficient the financial intermediaries, the less attractive the guarantee 

offering. On the other hand, in a situation where guarantees are available, some SEE may be willing 

to use the offer of cooperative banks, particularly for smaller loans. 

Another material issue will be the fact that due to EU regulations against combining resources of 

different types,  it will not be possible to use guarantees offered as part of PO WER as a guarantee of 

pre-financing loans, or loans to finance own contribution as part of projects financed with subsidies 

from structural funds in the 2014-2020 programming period. 

  



 
11 

 

2. Wprowadzenie 

2.1. Ekonomia społeczna w Polsce 

Według definicji przyjętej w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, ekonomia społeczna 

opisywana jest jako sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną 

i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności 

publicznej. 

Tak rozumiana ekonomia społeczna rozwija się w Polsce od wielu lat, a nawet wielu dziesięcioleci. 

Przed drugą wojną światową w Polsce istniało wiele inicjatyw społeczno-ekonomicznych i 

spółdzielczych, które – choć wtedy hasło ekonomii społecznej jeszcze nie funkcjonowało – doskonale 

wpisywały się w tę filozofię1. W kolejnych dziesięcioleciach idea ta została zmarginalizowana – 

głównie z powodów historycznych. Nowy impuls dla rozwoju tego typu inicjatyw przyniósł początek 

lat dwutysięcznych, w tym szczególnie wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Tym razem jednak 

rozwój ekonomii społecznej był w dużo większym stopniu animowany przez instytucje publiczne. 

W warunkach ograniczonych środków na realizację celów społecznych oraz wobec niskiej 

skuteczności polityk publicznych w wielu sferach, poszukują one – mniej lub bardziej świadomie – 

nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i dostarczania ważnych usług społecznych, 

bazujących na obywatelskim zaangażowaniu i aktywności.  

Ekonomia społeczna stanowi ważną część europejskiej gospodarki: ok. 10% przedsiębiorstw należy 

do tego sektora, a pracuje w nich ok. 6% wszystkich zatrudnionych w europejskiej gospodarce2. 

Równocześnie rozwój tego sektora ograniczany jest przez liczne bariery. Dlatego też Komisja 

Europejska umieszcza gospodarkę społeczną i innowacje społeczne w centrum swoich zainteresowań, 

jako ważny element strategii osiągania spójności terytorialnej, jak i obszar poszukiwań oryginalnych 

rozwiązań problemów społecznych, w szczególności walki z ubóstwem i wykluczeniem, w ramach 

swojej strategii „Europa 2020”3, projektu przewodniego „Unia innowacji”4, europejskiej platformy 

współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym5 i „Aktu o jednolitym rynku" 

(Single Market Act)6. 

Podstawowe kierunki działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej przedstawiono w „Inicjatywie 

na rzecz przedsiębiorczości społecznej”7. Zapisany w Inicjatywie plan działań obejmuje trzy kluczowe 

obszary: 

                                                      
1
 P. Frączak, W poszukiwaniu tradycji; Dwa dwudziestolecia pozarządowych inspiracji; OFOP, Spółdzielnia Kooperatywa 

Pozarządowa, Warszawa 2013. 
2
 CIRIEC „L'économie sociale dans l'Union européenne”, s. 48. 

3
 Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

COM(2010) 2020. 
4
  Komunikat – Unia innowacji, COM(2010) 546 wersja ostateczna z dnia 6 października 2010 r. 

5
 Komunikat – Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie 

ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej COM(2010) 758 wersja ostateczna z dnia 16 grudnia 2010 r. 
6
 Akt o jednolitym rynku – Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania, 

COM(2011) 206 wersja ostateczna z 13 kwietnia 2011 r. 
7
 Komunikat – Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej – Budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom 

społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji, COM(2011) 682, wersja ostateczna z 25 października 
2011 r. 
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• poprawę dostępu do finansowania, 

• lepsze eksponowanie przedsiębiorczości społecznej, 

• poprawa otoczenia prawnego. 

Z punktu widzenia niniejszego badania kluczowe znaczenie ma pierwszy z nich, w ramach którego 

przewiduje się następujące działania:  

• ułatwienie dostępu do finansowania prywatnego: 

o zaproponowanie ram regulacyjnych, dotyczących etycznych funduszy inwestycyjnych 

w celu ułatwienia przedsiębiorstwom społecznym dostępu do rynków finansowych,  

o ułatwienie dostępu do mikrokredytów za pomocą europejskiego instrumentu 

mikrofinansowego oraz rozwijania tego instrumentu poprzez zwiększanie potencjału 

instytucjonalnego w ramach Programu Unii Europejskiej na rzecz zmiany społecznej i 

innowacji społecznej na lata 2014-2020. 

• uruchomienie funduszy europejskich: 

o wprowadzenie europejskiego instrumentu finansowego na kwotę 90 mln euro, 

mającego na celu ułatwienie dostępu przedsiębiorstw społecznych do finansowania, 

dzięki inwestycjom w etyczne fundusze inwestycyjne, zapewniające dostęp do 

instrumentów kapitałowych i dłużnych, 

o wprowadzenie priorytetu inwestycyjnego „przedsiębiorstwa społeczne”8 do 

rozporządzeń dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na okres 2014-2020, w celu zapewnienia 

jasnej podstawy prawnej i umożliwienia państwom członkowskim i regionom 

włączenia ukierunkowanych działań do ich programów realizowanych w ramach EFS i 

EFRR na lata 2014-2020. 

Działania na poziomie europejskim niewątpliwie stymulują rozwój polityki wspierania ekonomii 

społecznej na poziomie krajowym. W ostatnich latach w Polsce rozwój ekonomii społecznej 

stymulowany jest trzema typami instrumentów:  

• prawnymi, 

• wsparcia finansowego,  

• działaniami o charakterze strategicznym.  

Instrumenty prawne mają na celu tworzenie nowych form prawnych dla rozwoju ekonomii 

społecznej i poprawę warunków funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Największe 

znaczenie mają:  

• ustawa o zatrudnieniu socjalnym z czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 122 poz. 1143, z późn. 

zm.), 

• ustawa o spółdzielniach socjalnych z kwietnia 2006 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 94 poz. 651, z późn. 

zm.), 

                                                      
8
 W przyjętych rozporządzeniach dotyczących EFS i EFRR w latach 2014-2020 nadano tym priorytetom inwestycyjnym 

nazwy: „Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii 
społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia” w przypadku EFS i „Wzmacnianie przedsiębiorstw 
społecznych” w przypadku EFRR.  
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• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776, z późn. zm.), 

• projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii 

społecznej.  

Obecnie w środowisku ekonomii społecznej najbardziej oczekiwana jest ustawa o 

przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej. Prace nad nią 

rozpoczęły się w roku 2009. Jej projekt został opracowany przez grupę roboczą ds. prawnych, 

działającą w ramach powołanego przez Prezesa Rady Ministrów Zespołu ds. rozwiązań systemowych 

w zakresie ekonomii społecznej. Projekt został przyjęty przez Zespół w październiku 2012 r. Jednak 

dopiero w pierwszej połowie 2015 r. został złożony w Sejmie jako inicjatywa poselska. W projekcie 

ustawy znajdują się przepisy dotyczące instrumentów finansowych.  Zgodnie z art. 46 projektu 

ustawy rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych wspierany będzie m.in. za pomocą 

umożliwienia dostępu do pożyczek, kredytów i poręczeń na prowadzenie działalności gospodarczej 

lub odpłatnej działalności pożytku publicznego. Z kolei w art. 48 mowa jest o tym, że owe pożyczki i 

poręczenia będą realizowane poprzez Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej, utworzony w Banku 

Gospodarstwa Krajowego ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków. 

Wsparcie finansowe dostępne było przede wszystkim w ramach programów finansowych ze środków 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie 2004-2008 realizowana była Inicjatywa 

Wspólnotowa EQUAL, w ramach której finansowanych było 26 projektów dotyczących ekonomii 

społecznej, które miały wypracować innowacyjne metody rozwijania tego sektora. W latach 2007-

2015 ekonomia społeczna była natomiast wspierana w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, 

głównie w Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, w którym poprzez ośrodki wsparcia 

ekonomii społecznej wspierano powstawanie nowych podmiotów, m.in. oferując doradztwo, 

szkolenia i udzielając dotacji na rozpoczęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej.  

Rysunek 1. Skumulowana liczba zarejestrowanych spółdzielni socjalnych 

 

Źródło: Dane Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych 
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Według stanu na koniec 2014 r., dzięki tej interwencji powstało 721 spółdzielni socjalnych9, co 

stanowiło ok. 57% wszystkich spółdzielni socjalnych, zarejestrowanych w Polsce do końca 2014 r. 

Szybko przyrastająca liczba spółdzielni socjalnych w ostatnich latach jest niewątpliwie efektem 

wprowadzenia w 2011 r. dotacji jako instrumentu wspierającego rozwój ekonomii społecznej10. 

Szczególnie duży przyrost nowych spółdzielni widoczny był w latach: 2013 i 2014, w których 

rejestrowano ponad 300 spółdzielni rocznie. Rok 2015 przyniósł spowolnienie tego trendu (do 5 maja 

2015 r. zarejestrowano zaledwie 38 spółdzielni), co wiąże się niewątpliwie z wygaszaniem projektów 

w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL. 

Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej dostępne było również w komponencie 

krajowym PO KL, w Działaniu 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej, w którym pilotażowo uruchomiono fundusz oferujący preferencyjne pożyczki dla 

podmiotów ekonomii społecznej (ES Fundusz). Beneficjentem Działania 1.4 jest Bank Gospodarstwa 

Krajowego (BGK), a partnerem w projekcie - operatorem ES Funduszu jest Towarzystwo Inwestycji 

Społeczno-Ekonomicznych (TISE). Według stanu na marzec 2015 r. ze środków ES Funduszu udzielono 

300 pożyczek (wobec 250 planowanych na koniec 2014 r.). Szerzej doświadczenia związane z tym 

instrumentem opisane są w rozdziale trzecim. 

Sektor ekonomii społecznej będzie nadal wspierany w okresie programowania 2014-2020. Na 

poziomie regionalnym podmioty ekonomii społecznej (PES) otrzymają wsparcie z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w regionalnych programach operacyjnych w ramach Priorytetu 

Inwestycyjnego 9v. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 

przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do 

zatrudnienia. Wsparcie to obejmie doradztwo, szkolenia i dotacje na utworzenie nowych miejsc 

pracy. Będzie ono świadczone przez akredytowane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Na 

Priorytet Inwestycyjny 9v w regionalnych programach operacyjnych przewidziano ok. 1,2 mld euro. 

Dodatkowo PES będą mogły korzystać z oferty instrumentów zwrotnych w Programie Operacyjnym 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), w Działaniu 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. 

Koncepcja tych instrumentów bazuje na doświadczeniach pilotażu, zrealizowanego w Działaniu 1.4 

PO KL, a także wynikach ewaluacji ex-ante11. Założono, że Działanie to doprowadzi do zwiększenia 

liczby podmiotów ekonomii społecznej, korzystających z instrumentów finansowych, w tym o 

charakterze gwarancyjnym12, co znalazło odzwierciedlenie we wskaźniku produktu: 2 030 podmiotów 

ekonomii społecznej, które w okresie realizacji Programu skorzystają z instrumentów finansowych. 

Zakłada się przy tym, że korzystanie z tego instrumentu przyczyni się do osiągnięcia wymiernych 

                                                      
9
 Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za rok 2014 r., MIR, Warszawa 2015. 

10
 Przed rokiem 2011 dotacje dla spółdzielni socjalnych były dostępne w Działaniu 6.2 PO KL, w którym udzielane były 

dotacje dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej. W praktyce jednak spółdzielnie korzystały w bardzo 
ograniczonym stopniu z tego instrumentu.  
11

 „Ocena ex ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych”, IBS i 
Coffey International Development, Warszawa 2014 r. 
12

 Zgodnie z terminologią Komisji Europejskiej i słownictwem Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, każdy 
instrument określany jako "finansowy" jest instrumentem zwrotnym - w odróżnieniu od instrumentów niefinansowych, a 
więc bezzwrotnych (dotacyjnych). Formę pośrednią stanowi tzw. pomoc zwrotna (repayable assistance), która jest 
dwuelementowa - obok komponentu bezzwrotnego, zakłada zwrotność (całkowitą lub częściową) wsparcia w przypadku 
osiągnięcia uzgodnionych wcześniej efektów wspomaganego projektu (w rozumieniu EFSI nie jest to jednak instrument 
finansowy). 
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rezultatów na rynku pracy, co odzwierciedla wskaźnik rezultatu: utworzenie 1 250 nowych miejsc 

pracy.  

Niestety samorządy województw, pod wpływem zaleceń Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, nie 

skorzystały z możliwości wsparcia finansowego, w formie dotacji, przedsiębiorstw społecznych ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Priorytecie Inwestycyjnym 9c. Wsparcie 

przedsiębiorstw społecznych. Zakłada się, że podmioty te będą mogły korzystać z dotacji z EFRR w 

ramach celu tematycznego 3, podobnie jak przedsiębiorstwa rynkowe. Jednakże istnieje wysokie 

ryzyko, że nie wygrają konkurencji z przedsiębiorstwami rynkowymi o dostęp do środków na 

inwestycje. W praktyce oznaczać to może ograniczenie dostępu PES do kapitału na inwestycje 

podnoszące ich konkurencyjność.   

Działania o charakterze strategicznym 

Działaniom kierowanym bezpośrednio do podmiotów ekonomii społecznej towarzyszy namysł nad 

strategicznym ukierunkowaniem polityki rozwoju tego sektora. Najważniejszym dokumentem jest 

niewątpliwie Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), przygotowany przez grupę 

strategiczną, działającą w ramach wspomnianego już wcześniej Zespołu do spraw Rozwiązań 

Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. KPRES został przyjęty przez Radę Ministrów 

w sierpniu 2014 r. Wśród celów KPRES wymienia się utworzenie 35 tys. trwałych miejsc pracy 

w przedsiębiorstwach społecznych, a jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu mają być zwrotne 

instrumenty finansowe (pożyczki), z których – jak założono w KPRES – skorzystać ma do 2020 r. 1,5 

tys. przedsiębiorstw społecznych. Ponadto rezultatem ma być uruchomienie systemu poręczeń i 

reporęczeń.  

W KPRES założono, że na podstawie pilotażu, od roku 2015 uruchomiony zostanie instrument 

finansowy (Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej), którego celem będzie udzielanie 

pożyczek oraz – odrębnie – poręczeń. Instrument ten będzie finansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz źródeł prywatnych. Fundusz będzie umiejscowiony w Banku 

Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z KPRES, w ramach Funduszu możliwe będzie zastosowanie 

różnych instrumentów zwrotnych, takich jak np.: 

• pożyczki krótkoterminowe (do 2 lat) na utrzymanie płynności (np. pomostowe, pod cesje 

itp.), 

• pożyczki średnio- i długoterminowe (do 5 lat) z przeznaczeniem na rozwój, inwestycje, 

budowanie aktywów, 

• pożyczki podporządkowane (do 5 lat) z przeznaczeniem na zwiększenie funduszy własnych, 

• społeczny fundusz kapitałowy – social venture capital, 

• poręczenia, 

• reporęczenia za zobowiązania funduszy poręczeniowych, poręczających kredyty zaciągnięte 

przez podmioty ekonomii społecznej posiadające status mikro-, małych lub średnich 

przedsiębiorstw. 

W KPRES dosyć dokładnie przewidziano również sposób wdrażania tego instrumentu. Założono, że 

podmiot wdrażający instrument finansowy wyłoni w trybie zgodnym z ustawą wdrożeniową na lata 



 
16 

 

2014-202013 pośredników finansowych w każdym z 16 województw (banki, istniejące lokalne lub 

regionalne fundusze pożyczkowe i poręczeniowe). Będą oni odpowiedzialni za dystrybucję 

instrumentów finansowych, a każdy z nich będzie mógł mieć przyznane środki do zarządzania z 

przeznaczeniem na wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych na 2-3 lata, stosownie do złożonej 

aplikacji.  

Dopuszcza się istnienie kilku pośredników finansowych w danym województwie, jak również możliwe 

będzie działanie pośredników obejmujących dwa województwa. Zakłada się, że fundusz, finansowany 

ze środków POWER, będzie wspierać w szczególności działania angażujące dodatkowe środki 

prywatne14.  

Ponadto w KPRES przewiduje się „uruchamianie i testowanie innowacyjnych form finansowania 

działalności podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, np. spółdzielni 

pożyczkowych, funduszy poręczeń wzajemnych i innych, tworzonych na poziomie lokalnym 

i regionalnym przez podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz 

podmioty prywatne. W szczególności wspierane będą działania, które zaabsorbują dodatkowe środki 

prywatne”15. Analizowany w niniejszym badaniu instrument social venture capital częściowo wpisuje 

się w to działanie (w kategorie „inne”). Jednak niniejsze badanie nie obejmuje swoim zakresem 

pozostałych instrumentów, wymienionych w przywołanym zapisie. 

2.2. Podstawy programowe i ogólne założenia analizy 

Nacisk na instrumenty finansowe w PO WER pokazuje nowe podejście inwestycji obecnych 

Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI). Zakłada ono, że część wsparcia 

publicznego opartego na współfinansowaniu ze środków EFSI transferowana będzie do 

beneficjentów ostatecznych z zastosowaniem mechanizmu finansowania zwrotnego, przy czym, jego 

skala - w stosunku do dominującego dotąd finansowania bezzwrotnego (dotacji) - ma być 

zdecydowanie większa niż w minionym okresie programowania (2007-2013). Regulacje EFSI 

wymagają jednak, aby decyzje o stosowaniu finansowania zwrotnego znajdowały uzasadnienie w 

konkluzjach stosownych analiz ex-ante instrumentów finansowych16. Tego typu analizy powinny 

udzielić wskazań w zakresie kilku zasadniczych kwestii:  

• uzasadnić stosowanie finansowania zwrotnego w odniesieniu do konkretnych grup 

beneficjentów i wykazywanych przez nich potrzeb,  

• określić skalę finansowania zwrotnego oraz typy i parametry planowanych do zastosowania 

instrumentów finansowych,  

• określić mechanizmy wdrażania przedsięwzięć finansowanych zwrotnie. 

                                                      
13

 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020. (Dz. U. 2014, poz. 1146 z późn. zm.). 
14

 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, MPiPS, Warszawa, 2014 r. 
15

 Op. Cit.  
16

 Art. 37 (i kolejne) Rozporządzenia Ogólnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r.). 
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W przypadku jednego z typów instrumentów finansowych, tj. instrumentu gwarancji (poręczenia)17, 

którego istota polega na zwiększaniu dostępność źródeł zwrotnych (dłużnych - przede wszystkim 

kredytów lub pożyczek oferowanych przez instytucje pozabankowe) poprzez redukcję ryzyka 

finansowania, regulacje EFSI wymagają przeprowadzenia dodatkowej analizy ex-ante18. Konieczność 

wykonania analizy uzupełniającej wynika ze specyfiki instrumentów gwarancyjnych. Ich model 

operacyjny nie przewiduje bowiem bezpośredniego transferu środków finansowych do 

beneficjentów ostatecznych, jak np. ma to miejsce w przypadku instrumentów dłużnych lub 

udziałowych19, ale służy wyłącznie redukcji ryzyka, związanego z uruchamianym finansowaniem z 

innego źródła20. Zatem, w przypadku tego instrumentu w ramach analizy ex-ante kluczowe staje się 

oszacowanie poziomu ryzyka, a w związku z tym przewidywanego wolumenu wypłat z tytułu 

udzielonych gwarancji (poręczeń). To właśnie ta specyfika uzasadnia przeprowadzenie pogłębionej 

(dedykowanej) analizy ex-ante. Chodzi tu o oszacowanie wymiaru finansowego ryzyka, które 

przejmować będzie oferowany instrument gwarancyjny. 

Interwencja publiczna, mająca na celu wzrost liczby PES sięgających do zewnętrznych źródeł 

finansowania zwrotnego będzie wymagać różnorodnych działań. Na pewno polegać ona może na: 

• zwiększaniu dostępności takich źródeł (w sytuacji ich braku lub występowania w zbyt 

ograniczonej skali), a więc ich tworzeniu i oferowaniu, np. w drodze uruchamiania kolejnych 

programów pożyczkowych dla PES na wzór realizowanego obecnie ES Funduszu,  

• kształtowaniu warunków aktywizujących źródła już istniejące lub tworzone równolegle, 

przeznaczone i dostosowane do potrzeb i specyfiki PES.  

W tym drugim przypadku zasadnym jest rozważenie utworzenia mechanizmu gwarancyjnego, 

którego beneficjentem byłyby zarówno podmioty ekonomii społecznej (beneficjenci ostateczni), jak i 

instytucje finansowe, które w sytuacji pojawienia się takiego rozwiązania mogłyby realnie 

zainteresować się tworzeniem oferty finansowania zwrotnego dla PES. Mechanizm taki aktywizuje 

źródła finansowania zewnętrznego, bowiem zmniejsza ryzyko angażowania środków z tych źródeł. 

                                                      
17

 W niniejszym opracowaniu pojęcie "instrumentu finansowego" definiowane jest zgodnie z regulacjami europejskimi 
(Rozporządzenie Finansowe, Rozporządzenie Ogólne i Rozporządzenie Delegowane). Definicja gwarancji jest zawarta jest w 
Rozporządzeniu Finansowym. Zgodnie z nią „gwarancja” oznacza pisemne zobowiązanie do przyjęcia odpowiedzialności za 
całość lub część długu lub zobowiązania osoby trzeciej lub pomyślnego wywiązania się przez nią ze zobowiązania. Na 
gruncie polskim w sensie prawnym dominuje instrument poręczenia, udzielanego na zasadach kodeksu cywilnego, toteż w 
dalszej części raportu i całego badania będziemy używać pojęcia poręczenia i instrumentów poręczeniowych (obejmującego 
gwarancje). Oczywiście występują różnice pomiędzy instrumentem poręczenia i gwarancji bankowej, nie są one jednak 
istotne z punktu widzenia niniejszej analizy: poręczenie ma charakter akcesoryjny, czyli jego ważność jest uzależniona od 
ważności poręczonej transakcji, podczas gdy gwarancja ma charakter samodzielny. Ponadto dla dużej grupy instytucji 
oferujących zabezpieczenia (instytucje prowadzące fundusze poręczeniowe), nie będących bankami, dopuszczalna jest tylko 
możliwość udzielania poręczeń w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. 
18

 Art. 8 Rozporządzenia Delegowanego (Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.). 
19

 Pod pojęciem instrumentów dłużnych rozumiemy produkty finansowe zaopatrujące w kapitał o charakterze zwrotnym 
(pożyczka, kredyt). Pojęcia instrumentu "dłużnego" i "zwrotnego" używane są zamiennie. Z kolei instrumenty udziałowe, to 
produkty, za pośrednictwem których beneficjent pozyskuje kapitał zewnętrzny, jednak o charakterze własnym, a więc nie 
rodzący zobowiązania dłużnego (zwrotu kapitału). W zamian jego dostarczyciel uzyskuje tytuły własności - udziały w 
podmiocie pozyskującym w ten sposób kapitał.  
20

 Wskazane tu "inne" źródło można określić jako "bezpośrednie", w odróżnieniu od gwarancji, która zawsze funkcjonuje 
"pośrednio", tj. redukuje / przejmuje część ryzyka instytucji finansującej (dostarczyciela kapitału) i w ten sposób ułatwia 
pozyskanie środków dłużnych / udziałowych ze źródła głównego (tu: innego). 



 
18 

 

Uwzględniając powyższe, zasadne jest przeanalizowanie potencjalnych rozwiązań, dotyczących 

ewentualnego uruchomienia, kształtu i zakresu działania mechanizmu gwarancyjnego na rzecz PES - 

temu właśnie posłużyło niniejsze badanie i wynikające z niego konkluzje odzwierciedlone w 

niniejszym opracowaniu.  

Istnienie mechanizmu gwarancyjnego będzie mieć na celu ułatwianie pozyskiwania finansowania 

zwrotnego przez PES, a jednocześnie przyczyni się do tworzenia i aktywizacji źródeł takiego 

finansowania. Ostatecznie mechanizm zabezpieczający, a więc redukujący ryzyko finansowe po 

stronie potencjalnych dostarczycieli finansowania, może przyczyniać się do wzrostu skali 

wykorzystywania finansowania zwrotnego przez podmioty ekonomii społecznej. Jego obecność 

powinna zachęcić instytucje finansowe do tworzenia nowej oferty finansowania zwrotnego dla PES, 

dotąd spotykanej na polskim rynku jedynie w bardzo ograniczonej skali. W ten sposób mechanizm 

gwarancyjny oddziaływać będzie na stronę podaży finansowania dłużnego. Z drugiej strony, jego 

obecność i dostępność dla PES powinna podnosić gotowość do korzystania ze źródeł finansowania 

zwrotnego, choćby poprzez redukcję barier dostępowych wynikających z braku potencjału do 

zabezpieczenia zaciąganych zobowiązań dłużnych przez te podmioty. W tym przypadku efekty 

dotyczyć będą strony popytowej. W sumie, funkcjonowanie mechanizmu gwarancyjnego 

(poręczeniowego) wniesie bezpośredni wkład w realizację pierwszego celu szczegółowego Działania 

2.9 PO WER (wzrost skali wykorzystywania przez PES finansowania zwrotnego).  

Ewentualny mechanizm gwarancyjny (poręczeniowy) stanowić będzie jednocześnie jeden z nowych 

elementów otoczenia instytucjonalnego PES (w chwili obecnej nie istniejący), wzmacniający tworzony 

system wsparcia dla tych podmiotów, zgodnie z drugim celem szczegółowym Działania 2.9 PO WER. 

2.3. Cel główny i cele szczegółowe  

Głównym celem badania była realizacja obowiązku wynikającego z art. 8 Rozporządzenia 

Delegowanego, wymagającego przeprowadzenia dodatkowej analizy ex-ante. Cel ten uzupełniła 

wiązka celów szczegółowych. 

Tabela 1. Cele szczegółowe 

CS1. 

Ocena skali zapotrzebowania PES na konkretne instrumenty finansowe o charakterze gwarancyjnym 
w porównaniu do zidentyfikowanej w badaniu ex ante przeprowadzonym na zlecenie IZ PO KL luki w 
finansowaniu PES, ze wskazaniem udziału pożyczek i innych instrumentów finansowych (np. social 
venture capital) w tej luce

 21
. 

CS2. 
Ocena użyteczności wsparcia finansowego w postaci instrumentów finansowych o charakterze 
gwarancyjnym zaoferowanych dotychczas w Polsce dla PES ze środków publicznych i prywatnych. 

CS3. 

Ocena stopnia dopasowania poszczególnych instrumentów finansowych o charakterze 
gwarancyjnym do oczekiwań i zdolności absorpcyjnych wybranych form organizacyjnych 
podmiotów ekonomii społecznej, w tym zaproponowanie modelu/i wsparcia skierowanego do 
poszczególnych form organizacyjnych PES, dotyczącego wykorzystania tego rodzaju instrumentów 
finansowych 

CS4. 

Oszacowanie ryzyka dla proponowanych produktów gwarancyjnych, uwzględniając szczególne 
warunki rynkowe oraz zasady oszczędności i efektywności, związane z niewywiązaniem się PES z 
konieczności spłaty pożyczek/kredytów, objętych gwarancjami udzielonymi ze środków PO WER (w 
tym analiza i prognoza możliwości zastosowania różnych poziomów ryzyka 
dla poszczególnych form organizacyjnych PES); 
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 "Ocena ex ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej /.../", op. cit. 
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CS5. 
Ocena szacunkowa wielkości spodziewanej i niespodziewanej straty finansowej, dotyczącej 
zastosowania zabezpieczania wsparcia z EFS w postaci instrumentów finansowych o charakterze 
gwarancyjnym podmiotom ekonomii społecznej w ramach PO WER; 

CS6. 
Obliczenie współczynnika mnożnikowego między kwotą wkładu z PO WER przeznaczoną na pokrycie 
spodziewanych i niespodziewanych strat z pożyczek/kredytów, które mają być pokryte z gwarancji, 
a wartością wypłaconych pożyczek/kredytów. 

2.4. Definicja PES 

W badaniu bazowano na definicji PES zawartej w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020. Definicja ta bazuje na założeniach Krajowego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej. Zgodnie z nią podmiot ekonomii społecznej to:  

a)  przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 

kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.),  

b)  podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym:  

i)  centra integracji społecznej (CIS) i kluby integracji społecznej (KIS),  

ii)  zakłady aktywności zawodowe (ZAZ) i warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), o których 

mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997, Nr 123 poz. 776, z późn. zm.),  

c)  organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 

1118, z późn. zm.), 

d)  podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla 

którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. 

Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:  

i)  organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, 

z której zyski wspierają realizację celów statutowych;  

ii)  spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i 

niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z późn. zm.);  

iii)  spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi 

nie więcej niż 50%. 

Po uchwaleniu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej 

powyższa definicja ulegnie zapewne zmianie (np. w ustawie z katalogu podmiotów ekonomii 

społecznej wykluczono kluby integracji społecznej i warsztaty terapii zajęciowej, sformalizowany 

zostanie też proces nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego).  



 
20 

 

Na potrzeby badania powyższa definicja musiała zostać zoperacjonalizowania. Ostatecznie badanie 

uwzględniło następujące kategorie podmiotów ekonomii społecznej:  

• spółdzielnie pracy, 

• spółdzielnie socjalne, 

• spółdzielnie inwalidów i niewidomych, 

• organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, 

• organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną działalność statutową, 

• organizacje pozarządowe prowadzące nieodpłatną działalność statutową, 

• organizacje kościelne prowadzące działalność pożytku publicznego, 

• spółki non-profit, 

• podmioty prowadzące zakłady aktywności zawodowe, z wyłączeniem jednostek samorządu 

terytorialnego (jst), 

• podmioty prowadzące centra integracji społecznej, z wyłączeniem jst, 

• podmioty prowadzące kluby integracji społecznej, z wyłączeniem jst, 

• podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, z wyłączeniem jst. 

Dla realizacji celów ewaluacji, w badaniu uwzględniono podmioty, które spełniają następujące 

warunki:  

• osiągnęły w roku 2014  przychody z tytułu sprzedaży dóbr i usług, 

• w przypadku organizacji pozarządowych w badaniu uwzględniono tylko organizacje 

osiągające przychód w wysokości co najmniej 100 tys. zł lub prowadziły podmiot 

reintegracyjny (CIS, KIS, WTZ, ZAZ).  

Przyjęcie takiej definicji PES powoduje, że katalog uwzględnionych w badaniu podmiotów jest bliski 

populacji, którą badano we wcześniejszej analizie ex-ante22. Wyjątek stanowi uwzględnienie 

podmiotów realizujących funkcje reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), które nie były uwzględnione w 

poprzednim badaniu. Różnica ta nie ma jednak większego praktycznego znaczenia, bowiem struktury 

te nie mają osobowości prawnej. Działają zwykle jako wyodrębniona jednostka organizacji 

pozarządowej lub jednostki samorządu terytorialnego. I to te podmioty mogą starać się o uzyskanie 

pożyczki lub kredytu. W niniejszej analizie nie uwzględniono jednostek samorządu terytorialnego, 

prowadzących tego typu placówki, przyjmując założenie że podmioty te dysponują zwykle 

zabezpieczeniem na potrzeby kredytów i pożyczek.  

2.5. Podejście badawcze - koncepcja  

Niniejsze badanie prowadzono z uwzględnieniem trzech kryteriów ewaluacyjnych: kryterium 

efektywności, trafności i użyteczności, zgodnie z ich standardowym rozumieniem. Zapewniono 

triangulację źródeł danych (perspektyw oglądu tematyki analizy), metod badawczych  i etapów 

(sekwencyjności) gromadzenia materiału empirycznego. 

Dla potrzeb eksploracji przedmiotu badania przyjęto hipotezy na temat hierarchii preferencji PES co 

do źródeł finansowania, uwzględniając stosowane dotąd sposoby postępowania w finansowaniu 
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 "Ocena ex ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych", IBS i 
Coffey International Development, Warszawa 2014 r. 
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działalności podmiotów ekonomii społecznej, jak i ich „standing finansowy”23, przesądzający 

o możliwościach dostępu do źródła finansowania zewnętrznego. Dla celów badania uznano, że:  

• na czele hierarchii preferencji PES znajdują się bezzwrotne źródła finansowania (zgodnie z 

obecną nomenklaturą EFSI instrumenty oparte o takie źródła nie mają charakteru 

finansowego), 

• jako drugie w kolejności preferowane są instrumenty dłużne - pożyczki / kredyty, przy czym 

chodzi tu o produkty o wysokim stopniu preferencji, głównie w zakresie oprocentowania / 

kosztu pozyskania i obsługi, o zróżnicowanym okresie zapadalności (ustalanym elastycznie) 

oraz udostępniane bez konieczności zapewnienia wysokiego wkładu własnego (maksymalnie 

w granicach 10-20% oczekiwanej kwoty finansowania), 

• na trzecim miejscu łańcucha preferencji znajdują się instrumenty poręczeniowe oraz 

(ewentualnie) inne - np. social venture capital24 (SVC - finansowanie tego rodzaju może 

obejmować różne mieszanki instrumentów; generalnie są to instrumenty dłużne i udziałowe, 

a część z nich nadaje się do wspomagania instrumentami gwarancyjnymi - z zachowaniem 

reguły zakazu podwójnego finansowania, jeśli chodzi o stosowanie środków europejskich). 

W związku z istnieniem określonej hierarchii preferencji, oszacowanie, jaka część luki finansowania 

może być ograniczona poprzez instrumenty poręczeniowe i finansowanie typu social venture capital, 

konieczne jest całościowe spojrzenie na wszystkie dostępne źródła finansowania zewnętrznego. 

Szczególnie istotne jest uwzględnienie pozabankowych instrumentów dłużnych - pożyczek - ich 

warunków dostępowych i parametrów. Podejście takie umożliwia zidentyfikowanie podmiotów, 

które nie mogą być beneficjentami tych instrumentów, niekiedy także z uwagi na niedostosowanie 

samych produktów - np. oferowanych w zbyt małej wielkości jednostkowej, na zbyt krótki czas, pod 

warunkiem zabezpieczenia majątkiem trwałym itp.  

Powyższa konstatacja prowadzi do wniosku, że w badaniach nie było uzasadnione analizowanie 

wszelkich form organizacyjno-prawnych PES, bowiem pewna ich część nie będzie zainteresowana 

instrumentami finansowymi lub też ich sytuacja jest tak dalece odległa od zasad rządzących 

finansowaniem zwrotnym, że w ich przypadku nie występują szanse skutecznego zaoferowania 

instrumentu finansowego, w szczególności o charakterze poręczeniowym - a więc zabezpieczającego 

zobowiązania wynikające z korzystania z innego źródła zewnętrznego / zwrotnego.   

Prezentowany na kolejnej stronie schemat przedstawia model logiczny identyfikacji beneficjentów 

instrumentu poręczeniowego. Sytuacje, w których dany podmiot byłby zainteresowany poręczeniami 

zaznaczono na czerwono. Kolorem pomarańczowym wskazano klientów instrumentów finansowych 

adresowanych do PES, którzy mają lub mogą mieć problem z zabezpieczeniem finansowania, a w 

związku z tym nie są w stanie jego pozyskać lub pozyskują w rozmiarze nieodpowiednim. 
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 Pod pojęciem tym rozumiemy ogólną sytuację ekonomiczno-finansową jednostki, m.in. charakteryzowaną wielkością 
realizowanych obrotów, rentownością, poziomem zadłużenia, posiadaną płynnością finansową, a także perspektywami 
rozwojowymi. 
24

 Finansowanie tego rodzaju obejmuje różne mieszanki instrumentów. Generalnie są to instrumenty dłużne i udziałowe - 
część z nich będzie mogła być wspomagana instrumentami gwarancyjnymi (z zachowaniem reguły zakazu podwójnego 
finansowania w oparciu o wsparcie ze środków europejskich). 
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2.6. Opis zastosowanych metod badawczych 

W analizie wykorzystano następujące metody badawcze:  

• analiza źródeł zastanych (ukierunkowana na identyfikację doświadczeń krajowych i 

zagranicznych, w związku z przedmiotem badania, obejmująca analizę dokumentów 

programowych i regulacyjnych oraz innych badań / ekspertyz związanych z przedmiotem 

badania), 

• indywidualne wywiady pogłębione (IDI, N=17) oraz indywidualne wywiady telefoniczne (ITI, 

N = 14) - wywiady z respondentami reprezentującymi rozmaite instytucje / perspektywy 

oglądu przedmiotu badania (np. banki, fundusze poręczeniowe, pozabankowe fundusze 

pożyczkowe, organizacje zajmujące się sprawami ekonomii społecznej, organizacje 

przedstawicielskie sektora PES, przedsiębiorstwa ekonomii społecznej),  

• badania ilościowe (wspomagane komputerowo badania telefoniczne - CATI) - trzy badania 

kwestionariuszowe na rozłącznych próbach (żaden respondent nie należał do dwóch prób 

jednocześnie):  

o pożyczkobiorców Działania 1.4 PO KL (beneficjenci ES Funduszu) - pełna populacja 

(wszyscy pożyczkobiorcy N=300, próba efektywna N=159, zgodna z przyjętym 

wskaźnikiem min. 40%),  

o pożyczkobiorców nieskutecznych - PES ubiegających się o pożyczkę z ES Funduszu, 

które jednak nie pozyskały finansowania (próba planowana = 50, w toku badania 

ograniczona do 30, próba efektywna N=8),  

o badanie ogólne PES - podmiotów, które planowały skorzystać, starały się o 

skorzystanie lub korzystały z oferty banków, z uwzględnieniem organizacji 

prowadzących podmioty reintegracyjne (planowana próba N=200, w tym podmioty 

prowadzące działalność reintegracyjną N=50; próba efektywna N=235, w tym 

podmioty reintegracyjne N=72).  

Dla badania ogólne PES przyjęto następujący schemat doboru próby:  

o spółdzielnie socjalne – próba była losowana z operatu przekazanego przez 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, 

o organizacje pozarządowe – dobór organizacji, spełniających wyznaczone kryteria 

(prowadzenie sprzedaży dóbr i usług lub prowadzenie podmiotu reintegracyjnego, 

przychód w roku 2014 na poziomie co najmniej 100 tys. zł, zatrudnienie co najmniej 5 

osób), na podstawie operatu ogólnopolskiego, 

o organizacje pozarządowe prowadzące podmioty reintegracyjne, spółdzielnie 

inwalidów i pracy – na podstawie rejestrów prowadzonych przez wojewodów 

czterech, losowo wybranych województw.  

Sposób doboru prób oraz ich niewielka wielkość powodują, że wyników badania nie 

należy traktować jako reprezentatywnych dla całego sektora ekonomii społecznej. 

Badanie może być jednak uznane za reprezentatywne dla wybranych segmentów tego 

sektora, np. pożyczkobiorców ES Funduszu, organizacji pozarządowych spełniających 

określone kryteria czy też spółdzielni socjalnych.  
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• panel ekspercki - grupujący przedstawicieli środowiska PES, instytucji finansowych, 

wykonawcy, zamawiającego i ekspertów z zakresu ekonomii społecznej, służący 

podsumowaniu badania i przedyskutowania wyników (rekomendacji). 
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Schemat 1. Model logiczny identyfikacji potrzeb PES w zakresie zabezpieczeń 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Zaplanowane metody badawcze stosowane były w sposób sekwencyjny: badania kwestionariuszowe 

poprzedziła analiza danych zastanych i indywidualne wywiady pogłębione (ich wyniki posłużyły do 

zbudowania narzędzi badawczych CATI). Ostatecznie, materiał badawczy uzupełniły indywidualne 

wywiady pogłębione i panel ekspercki. 

 

Schemat 2. Układ metod w koncepcji badawczej i sekwencja badania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne dla potrzeb badania 

 

Szczegóły dotyczące przyjętej koncepcji i metodologii badania przedstawione zostały w raporcie 

metodologicznym.  
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3. Doświadczenia - uzasadnienie rozwijania instrumentów 
finansowych dla PES 

3.1. Uzasadnienie dla stosowania instrumentów finansowych w politykach 
publicznych   

Sektor publiczny, podejmując interwencję w postaci wsparcia różnego rodzaju przedsięwzięć nie 

jest ograniczony do udzielania pomocy wyłącznie w formie bezzwrotnej - dotacyjnej. Różnego 

rodzaju instrumenty finansowe są alternatywnym narzędziem wykorzystywanym do realizacji polityki 

publicznej, oddziałującej na rozmaite dziedziny systemu społeczno-gospodarczego (cele wsparcia 

publicznego).  

Syntetyzując przesłanki interwencji publicznej przy wykorzystaniu instrumentów finansowych można 

wskazać, że (co do zasady) instrumenty finansowe mogą być stosowane w przedsięwzięciach, dla 

których przychody generowane z realizacji projektu przewyższają koszty jego wdrożenia i 

utrzymania. Projekt powinien więc - przynajmniej potencjalnie - charakteryzować się dodatnim 

zwrotem z inwestycji (osiągana wartość bieżąca netto powinna być dodatnia - warunek ten spełniają 

również przedsięwzięcia, w przypadku których wartość ta zbliżona jest do zera). De facto, w 

przypadku przedsięwzięć, dla których głównym celem nie jest cel biznesowy, należałoby uwzględnić 

wskaźnik tzw. ekonomicznej wartości bieżącej netto, a więc oszacowanie wartości innych, 

generowanych przez projekt rezultatów ekonomicznych (nie tylko finansowych). W takiej sytuacji 

efekt finansowy (finansowa wartość bieżąca netto) może być ujemny, ale wtedy efekt ekonomiczny 

powinien być zawsze dodatni. Naturalnie obliczenie ekonomicznej wartości bieżącej netto może 

okazywać się niezwykle trudne; często też może być ona ustalona tylko z dużym przybliżeniem 

(głównie z uwagi na trudności szacowania efektów wpływu / oddziaływania projektu na otoczenie 

społeczno-ekonomiczne w ramach rozsądnie przyjętych kosztów tego rodzaju analizy). Tym niemniej, 

aktualna pozostaje kwestia finansowa, bowiem pozytywny rezultat ekonomiczny, choć 

satysfakcjonujący, nie pozwoli na zwrot finansowania, jeśli zastosowany instrument ma charakter 

zwrotny. 

Logika ekonomiczna instrumentów finansowych jest więc odmienna od finansowania bezzwrotnego, 

ponieważ zakładany jest w ich konstrukcji co najmniej zwrot udostępnionego kapitału. 

Przesłanką do stwierdzenia, że dany podmiot wymaga publicznego wsparcia jest zaistnienie 

przynajmniej jednej z dwóch przyczyn: 

• podmiot znajduje się w luce finansowania, tj. nie jest w stanie pozyskać z rynku finansowego 

środków na uzasadnione ekonomicznie przedsięwzięcie na zasadach rynkowych (lub co 

najmniej do nich zbliżonych) ze względu na (w ocenie instytucji finansującej - np. banku) zbyt 

wysokie ryzyko projektu, brak historii kredytowej po stronie pomysłodawcy, niewystarczającą 

zdolność finansową, uniemożliwiającą zgromadzenie wymaganego wkładu własnego, 

pozostawanie we wczesnej fazie rozwoju lub inne czynniki wpływające na brak zdolności 

kredytowej, 

• rentowność projektu jest niska lub trudna do oszacowania, co powoduje, że podmiot 

rozważając podjęcie wysiłku wdrożenia projektu nie zdecyduje się na jego realizację na 
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warunkach rynkowych (np. w oparciu o środki finansowe pozyskiwane na warunkach 

rynkowych).  

W związku z powyższym, instrumenty finansowe tworzone i wdrażane być powinny w celu 

osiągnięcia dwóch różnych - chociaż w wielu wypadkach tworzonych łącznie - efektów: 

• po pierwsze, ich celem może być zwiększanie dostępności kapitału. W ten sposób 

instrument przeciwdziała niedoskonałości rynkowej, której podstawę stanowi zjawisko luki 

finansowania (utrudnionej dostępności lub wręcz braku źródeł finansowania, które mogłyby 

służyć sfinansowaniu ekonomicznie wykonalnych projektów), 

• po drugie, celem stosowania instrumentów finansowych może być dążenie do zmniejszania 

ceny kapitału (łącznego kosztu jego pozyskania) oraz ułatwiania dostępności formalnej 

(łagodniejsze warunki dostępowe, prostsze procedury pozyskiwania). W tym przypadku 

chodzi o zapewnienie dostępu do środków finansowych na realizację ekonomicznie 

uzasadnionych przedsięwzięć po cenie niższej od rynkowej, celem zachęcenia odbiorców do 

podjęcia się realizacji określonego projektu, 

Logikę stosowania instrumentów finansowych prezentuje schemat. 

 

Schemat 3. Zastosowanie instrumentów finansowych a charakterystyki ekonomiczne przedsięwzięć  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPV - (net present value) wartość zaktualizowana / obecna netto - metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji oraz wskaźnik 
wyznaczony w oparciu o nią. Opiera się na analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych przy zadanej stopie dyskonta ( "f" finansowa, 
"e" ekonomiczna). 

Źródło: Opracowanie włane na podstawie publikacji Banku Światowego pn. „Ex-Ante Assessment of Financial Instruments” 
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3.2. Doświadczenia - wykorzystanie instrumentów poręczeniowych w Polsce  

Powstawanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce datuje się na początek lat 90. XX wieku. 

Pierwsze lokalne fundusze poręczeniowe powstały w 1994 roku. W okresie przed akcesją Polski do 

Unii Europejskiej tego rodzaju inicjatywy były finansowane m.in. w ramach Programu Inicjatyw 

Lokalnych Phare i Polsko-Brytyjskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości. W 1996 roku 

rozpoczął działalność poręczeniową Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Banku Gospodarstwa 

Krajowego. Na początku XXI wieku znaczne wsparcie dla funduszy poręczeniowych zostało 

przeznaczone ze środków krajowych w ramach programu „Kapitał dla przedsiębiorczych” (dotacje na 

dokapitalizowanie oraz wejścia kapitałowe BGK). Istotne przyspieszenie rozwoju rynku 

poręczeniowego nastąpiło już po przystąpieniu do Unii Europejskiej, w ramach kolejnych okresów 

programowania funduszy strukturalnych. Pokaźne środki finansowe z tego źródła, skierowane na 

wzmocnienie potencjału funduszy poręczeniowych poprzez ich dokapitalizowanie, zostały 

udostępnione w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 

Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Kolejne znaczące wartościowo wsparcie przypadało na lata 2007-

2013. Pojawiło się ono w ramach wszystkich 16 regionalnych programów operacyjnych. Transfer 

środków podnoszących zdolność operacyjną funduszy dokonywany był w 2 różnych formułach – w 

modelu bez funduszu powierniczego (fundusze poręczeniowe otrzymały środki finansowe na 

udzielanie poręczeń - w 12 regionach), w modelu z funduszem powierniczym w ramach Inicjatywy 

JEREMIE (reporęczenia - w 7 regionach), bądź też przy zastosowaniu obydwu modeli (w 3 regionach). 

Instrument zbliżony do Inicjatywy JEREMIE funkcjonuje też w Programie Operacyjnym Rozwój Polski 

Wschodniej (Działanie I.2. Instrumenty inżynierii finansowej). 

Trudno jest precyzyjnie określić liczbę funduszy działających obecnie w Polsce. W raporcie 

Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeń Kredytowych za 2013 rok znajdują się dane o 

aktywności 48 funduszy (liczba ta od ok. 12 lat w zasadzie się nie zmienia, jednak jeszcze w 2000 roku 

działalność prowadziło 17 funduszy, ale na koniec 2003 było już mniej więcej tyle, co obecnie, czyli 

50). Można zakładać, że w skali kraju tego typu działalność prowadzi (lub prowadziło, część 

funduszy bowiem od pewnego czasu nie wykazuje aktywności) ok. 55-60 jednostek. 

Fundusze poręczeń kredytowych w olbrzymiej większości kierują swą ofertę do sektora mikro, 

małych i średnich przedsiębiorców, tylko w bardzo niewielkiej skali udzielając poręczeń innym 

podmiotom, przede wszystkim organizacjom pozarządowym. 

Na poniższych wykresach prezentujemy dane o liczbie i wartości poręczeń udzielanych przez lokalne i 

regionalne fundusze poręczeń kredytowych w poszczególnych latach; dane te dotyczą całości 

aktywności poręczeniowej, przy czym olbrzymia większość poręczeń to poręczenia udzielane 

sektorowi MŚP; analogicznie, dominują poręczenia kredytów i pożyczek, bardzo niewielka część 

poręczeń dotyczy wadiów przetargowych, dotacji oraz transakcji leasingowych. 
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Rysunek 2. Wartość poręczeń udzielonych w danym roku przez lokalne i regionalne fundusze poręczeniowe (dla 
wszystkich klientów funduszy) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych 

Opisane wcześniej inicjatywy wspierające sektor poręczeniowy oraz relatywnie dobra koniunktura 

gospodarcza pozwoliły funduszom systematycznie zwiększać ich aktywność (liczbę i wartość 

udzielanych poręczeń) aż do około roku 2012. Spadek zanotowano po raz pierwszy dopiero w 2013 r., 

a jak wskazują wstępne dane za rok 2014, miał on miejsce również w roku ubiegłym. Zjawisko to 

należy wiązać z mało korzystną sytuacją finansową (i związaną z tym ostrożnością w zwiększaniu 

zadłużenia) znacznej części sektora MŚP, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw i małych firm, które 

przeważają wśród klientów funduszy. Coraz większy jest także wpływ uruchomionego w marcu 2013 

r. rządowego programu tzw. gwarancji de minimis, który stanowi bezpośrednią konkurencję dla 

działalności funduszy poręczeń kredytowych. Spadek w ostatnich latach odnotowano także w liczbie 

udzielanych poręczeń, jednak zjawisko to ma nieco inne podstawy. Poza gwarancjami de minimis 

wpływ mogły wywrzeć także zasady udzielania poręczeń obowiązujące w regionalnych programach 

operacyjnych, umożliwiające udzielanie poręczeń znacznie większej wartości (do 500 tys. zł, a 

czasami nawet miliona złotych). Dla pośredników finansowych (funduszy poręczeniowych) zatem 

bardziej korzystne (mniejszy nakład pracy przy zawarciu i obsłudze umowy z przedsiębiorcą) i 

łatwiejsze stało się udzielanie mniejszej liczby poręczeń, ale wartościowo większych.  
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Rysunek 3. Liczba poręczeń udzielanych w danym roku przez lokalne i regionalne fundusze poręczeniowe (dla wszystkich 
klientów funduszy) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych. 

Zjawisku zmniejszania w ostatnim okresie liczby i wartości udzielanych poręczeń towarzyszy wzrost 

łącznej wartości kapitału poręczeniowego, co sugeruje, że poziom dokapitalizowania funduszy nie 

jest główną przeszkodą w rozwijaniu przez nie aktywności. Znacznie większy wpływ ma 

prawdopodobnie program gwarancji de minimis. 

Bardzo trudno jest oszacować skalę finansowania przez fundusze poręczeniowe podmiotów ekonomii 

społecznej, prawdopodobnie jest ona bardzo niewielka, brak jest jednak na ten temat 

systematycznych danych25.  

Istotne znaczenie w tej sferze ma natomiast fakt, że olbrzymia większość funduszy poręczeniowych 

może, zgodnie ze swoimi regulaminami i innymi wewnętrznymi regulacjami (statut, umowa spółki) 

finansować tylko przedsiębiorców, zatem w przypadku PES klientami większości funduszy 

poręczeniowych mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

Ograniczeniem w poszerzaniu oferty poręczeniowej mogą tu być środki, którymi dysponują fundusze, 

w znacznej części pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a zatem skierowane 

głównie do przedsiębiorców, a także polityka i preferencje udziałowców funduszy, którzy nie zawsze 

skłonni są otwierać się na sektor ekonomii społecznej. 

3.3. Szacowanie ryzyka poręczeń i regulacje dotyczące łączenia instrumentów 
finansowych  

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 zostały zasadniczo zmienione dotychczas 

obowiązujące przepisy dotyczące wsparcia udzielanego w formie gwarancji i poręczeń. Warto przy 

tym pamiętać, że w Polsce olbrzymia większość tego typu instrumentów przyjmuje postać poręczeń, 

udzielanych na zasadach kodeksu cywilnego, dość rzadko jest zaś stosowana gwarancja bankowa – 

przykładem może tu być udzielana przez BGK gwarancja de minimis, swoim zakresem jednak zbliżona 

do poręczenia. W przypadku innych krajów stosowana jest ogólna nazwa instrumentów 

                                                      
25

 Jak dotąd, raporty sprawozdawcze Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych nie odnotowują takiej kategorii 
beneficjentów poręczeń. 
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gwarancyjnych. Na gruncie polskim pojęcia instrumenty gwarancyjne i instrumenty poręczeniowe 

można stosować wymiennie. 

W okresie programowania na lata 2007-2013, poręczenia i gwarancje były traktowane w sposób 

zbliżony do innych instrumentów inżynierii finansowej26, podczas gdy w obecnym okresie 

programowania obowiązujące regulacje są już zasadniczo odmienne od tych wykorzystywanych w 

przeszłości i choć powinny spowodować bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych, to 

są nieco mniej korzystne z punktu widzenia instytucji finansowych, korzystających z poręczeń lub 

gwarancji, co wyjaśniamy poniżej. 

Wprowadzone zmiany wynikają zapewne z uzasadnionej konstatacji, że w przypadku instrumentów 

poręczeniowo-gwarancyjnych ryzyko związane z ich udzielaniem, jest, choć oczywiście znaczące, 

możliwe do oszacowania i znacznie niższe niż 100%. Stąd też, Komisja Europejska słusznie stwierdziła, 

że - w celu udzielenia poręczeń o określonej wartości - wsparcie ze środków publicznych wraz z 

udziałem własnym instytucji udzielającej poręczeń, nie musi być równe założonej wartości 

udzielonych poręczeń, ale może być od niej znacznie niższe. Instrument poręczenia ma bowiem 

charakter quasi ubezpieczeniowy i przy określonej wartości portfela poręczeń maksymalny poziom 

wypłat (strat) będzie zawsze znacząco niższy od 100% i - co do zasady - powinien on być możliwy do 

oszacowania. Relacja pomiędzy obiema wartościami powinna być oparta na oszacowaniu 

maksymalnego możliwego ryzyka związanego z wypłatą poręczeń, tak, aby - w najgorszym możliwym 

scenariuszu - wszystkie przekazane środki zostały przeznaczone na wypłatę udzielonych poręczeń. 

Obecnie dla środków strukturalnych z okresu 2014-2020 dla tego rodzaju instrumentów wymagane 

jest oszacowanie, w drodze oceny ex-ante ryzyka, uzupełniające ocenę ex-ante instrumentów 

finansowych, spodziewanego i niespodziewanego poziomu ryzyka, czyli wysokości środków 

finansowych wystarczających do zagwarantowania (poręczenia) określonej wartości kredytów / 

pożyczek i pokrycia związanych z nimi wypłat. Na podstawie oceny ex-ante ryzyka ustanawiany jest 

odpowiedni współczynnik mnożnikowy, który rozumiany jest jako wielokrotność kwoty wkładu 

z programu operacyjnego, przeznaczonego na pokrycie spodziewanych i niespodziewanych strat z 

nowych pożyczek lub innych instrumentów podziału ryzyka, które mają być pokryte z gwarancji / 

poręczenia w stosunku do wartości odpowiednich wypłaconych nowych pożyczek lub innych 

instrumentów podziału ryzyka27.  

Przepis ten ma daleko idące konsekwencje dla zasad wsparcia instrumentów poręczeniowych 

ze środków strukturalnych. Oznacza on bowiem, że (modelowo) wkład środków strukturalnych 

jest w zasadzie przeznaczony tylko na pokrycie wypłat poręczeń. Naturalnie nie oznacza to, że w 

sytuacji, w której faktyczne wypłaty są mniejsze, alokowane środki nie są uznawane za wydatek 

kwalifikowalny; wydatkiem kwalifikowalnym jest kwota przeznaczona na zabezpieczenie udzielanych 

poręczeń w celu pokrycia ewentualnych strat wyliczonych na podstawie ostrożnej oceny ex ante 

ryzyka28. W sytuacji, gdy faktyczne zrealizowane wypłaty poręczeń dokonywane w okresie 

kwalifikowalności wydatków oraz poniesione koszty zarządzania są niższe od alokacji, pozostałe 

                                                      
26 

W okresie 2007-2013 dla instrumentów zwrotnych udzielanych ze środków europejskich stosowano nazwę „instrumenty 
inżynierii finansowej”, podczas gdy w okresie 2014-2020 dla opisania tych samych instrumentów jest stosowane pojęcie 
„instrumenty finansowe”. Stąd też, w zależności którego okresu dotyczy dany wątek, stosujemy odpowiednie nazewnictwo. 
27 

Art. 8 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 480/2014 z dnia 3 Marca 2014 r. 
28

 Art. 42 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego (oficjalne polskie tłumaczenie tego przepisu jest niestety niedoskonałe). 
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środki mogą być nadal wykorzystywane w danym lub innym instrumencie finansowym lub też być 

stosowane w innych formach wsparcia, naturalnie zgodnie z oryginalnie założonymi celami29. 

Nowe przepisy, dotyczące poręczeń i gwarancji mają niestety poważne ograniczenie. Są one 

mianowicie dostosowane przede wszystkim do tzw. poręczeń portfelowych. W ramach tzw. 

poręczeń portfelowych instytucja poręczeniowa / gwarancyjna nie dokonuje indywidualnej oceny 

wniosku o poręczenie, ale poszczególne transakcje są kwalifikowane do objęcia poręczeniem przez 

instytucję udzielającą finansowania (najczęściej jest to bank). Oznacza to zatem, że instytucja 

udzielająca poręczeń godzi się na udzielanie poręczeń „w ciemno”, nie analizując poszczególnych, 

indywidualnych transakcji, co najwyżej może uzgodnić, że poręczenia są udzielane tylko ustalonym 

typom kredytobiorców (np. o określonej minimalnej ocenie kredytowej, dla kredytów o określonej 

wielkości etc.). W ten sposób „budowany” jest portfel kredytowy, czyli określona liczba kredytów o 

na ogół zbliżonych parametrach. W takiej sytuacji, aby ograniczyć ryzyko po stronie 

poręczyciela/gwaranta określa się tylko (choć generalnie nie musi to być regułą, jest natomiast 

niezbędne w przypadku środków europejskich okresu 2014-2020) tzw. „cap”, czyli limit wypłat z 

tytułu udzielonych poręczeń w porównaniu do całego portfela. Mechanizm ten funkcjonuje w ten 

sposób, że, niezależnie od ustalonego maksymalnego udziału poręczenia w stosunku do poręczanego 

kapitału kredytu (udział ten wynosi przeważnie od 50 do 80%), dodatkowym zabezpieczeniem dla 

poręczyciela jest ustalenie maksymalnej kwoty wypłaconych poręczeń, w stosunku do poręczanego 

portfela kredytowego lub pożyczkowego. Przykładowo, jeżeli mamy portfel 100 kredytów o wartości 

100 tysięcy złotych każdy (zatem portfel wynosi 10 milionów złotych), w przypadku wszystkich 

kredytów poręczenie wynosi 60% kapitału, a limit wypłat jest ustalony na poziomie 15%, to w sytuacji 

wypowiadania przez bank kolejnych umów kredytowych z powodu braku spłat i zażądania wypłaty 

poręczeń, już w przypadku 16 z kolei kredytu (i następnych) poręczenie nie będzie wypłacone z 

powodu osiągnięcia limitu wypłat30. W przypadku poręczeń portfelowych i reporęczeń 

finansowanych ze środków europejskich okresu 2014-2020 „cap” powinien być równy szacowanemu 

ryzyku i teoretycznie może nawet sięgać 100%, co de facto oznacza jego brak. 

Z kolei w przypadku poręczeń indywidualnych nie można bowiem ograniczyć limitu wypłat, gdyż 

nie istnieje wielkość (wspomniany „portfel”), do której można by zastosować pojęcie limitu wypłat 

- poręczenia są bowiem udzielane w trybie indywidualnym. W takiej sytuacji jedynym wyjściem 

wydaje się być „przerzucenie” na fundusz poręczeniowy lub inną instytucję udzielającą poręczeń 

lub gwarancji całego ryzyka przekroczenia maksymalnego szacowanego udziału wypłat. Jeżeli, 

przykładowo, fundusz otrzymuje 20 milionów złotych i w ramach projektu ma udzielić co najmniej 

50 milionów złotych poręczeń (szacowane ryzyko wynosiłoby zatem 40%: 20 mln zł / 50 mln zł * 

100% = 40%), to w sytuacji, gdyby wypłacone poręczenia przekroczyłyby kwotę 20 mln złotych, 

nadwyżkę musiałby pokrywać fundusz z własnych środków. Takie rozwiązanie wydaje się być 

możliwe, choć dość ryzykowne, jest też znacznie bardziej bezpieczne dla dużych wartościowo 

projektów, zakładających udzielanie znacznej liczby poręczeń, dzięki dywersyfikacji ryzyka 

poręczeniowego.  

                                                      
29 

Art. 45 Rozporządzenia Ogólnego 1303/2013. 
30

 Przykład jest naturalnie celowo uproszczony i nie uwzględnia spłat kredytów w ratach oraz faktu, że  zwiększenie wartości 
portfela poprzez udzielenie nowych kredytów powoduje zmniejszenie wartości wskaźnika „cap” i być może przywrócenie 
możliwości wypłat. 
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Drugi wariant rozwiązania tego problemu to zaprojektowanie programów reporęczeniowych, 

oferujących reporęczenia z określonym limitem wypłat (tzw. „capem”, równym wielkości 

szacowanego ryzyka). Reporęczenie można w sposób uproszczony nazwać „poręczeniem 

poręczenia”, w sytuacji wypłaty poręczenia, reporęczyciel zwraca poręczycielowi jego określoną 

część. Jest to zatem instrument służący dywersyfikacji ryzyka. Reporęczenia mają zawsze charakter 

portfelowy. Pojęcie limitu wypłat (stosowane tylko w przypadku poręczeń portfelowych i reporęczeń) 

oznacza z kolei, że choć każdy kredyt będący częścią całego portfela jest objęty poręczeniem, to 

jednocześnie maksymalna wielkość wypłaconych poręczeń nie może przekroczyć określonego 

procentu wielkości portfela. Po jej przekroczeniu wszystkie pozostałe (niewypłacone) poręczenia 

przestają obowiązywać. Jest to mechanizm, mający ograniczać skłonność kredytodawców do 

udzielania zbyt ryzykownych kredytów. 

Trzecia możliwość to zaprojektowanie mechanizmu poręczeń portfelowych, czyli poręczania całego 

portfela kredytów lub pożyczek o określonych parametrach, w szczególności skierowanych do 

odbiorców ostatecznych z sektora PES. W tym przypadku także znajduje zastosowanie mechanizm 

limitu wypłat, czyli „cap”.  

W warunkach polskich wydaje się, że relatywnie łatwiejsze do zastosowania będą w tym 

przypadku schematy portfelowe. Schemat indywidualny ze względu na zwiększone ryzyko udzielania 

poręczeń dla sektora ekonomii społecznej i bardzo niewielkie doświadczenia w tej sferze wydaje się 

być dość trudny do zastosowania, choć wiele zależy od poziomu limitu wypłat („cap”). 

Wykonawca niniejszego badania miał okazję przygotować na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i 

Rozwoju raport, dotyczący ryzyka gwarancji w ramach PO IR i – opcjonalnie – regionalnych 

programów operacyjnych31. W ramach tego raportu, dla poręczeń, mających być udzielanych w 

ramach RPO, zalecany poziom ryzyka został oszacowany na poziomie 25%, a w przypadku firm 

rozpoczynających działalność gospodarczą na poziomie 35%. Z kolei dla produktów 

reporęczeniowych, oferowanych w drodze portfelowej, zasugerowano, aby wartość „cap” 

początkowo wynosiła także 25%, jednak w razie udanego wdrażania i utrzymania akceptowalnej 

szkodowości mogłaby zostać stopniowo obniżona do 20%. Szacunki te dotyczyły jednak poręczeń dla 

typowych przedsiębiorców z sektora MŚP, nie zaś sektora ekonomii społecznej. 

Wyniki tego badania mają o tyle istotne znaczenie, że dane dotyczące jakości portfela kredytów 

bankowych, pożyczek udzielanych przez fundusze pożyczkowe oraz wypłacanych poręczeń, w sytuacji 

braku tego typu danych dla finansowania sektora ekonomii społecznej, mogą one służyć jako ważny 

punkt odniesienia do oceny ryzyka poręczeniowego. 

W kontekście instrumentów poręczeniowych i pożyczkowych, finansowanych ze środków 

europejskich, warto jeszcze wspomnieć o dopuszczalnych i niedozwolonych formach łączenia różnych 

instrumentów finansowych i instrumentów bezzwrotnych. W okresie programowania 2007-2013 nie 

było - co do zasady - możliwości łączenia finansowania zwrotnego (instrumentów finansowych) z 

finansowaniem bezzwrotnym (dotacjami), a także (jak okazało się poniewczasie i w niektórych 

                                                      
31

 Ocena ex ante ryzyka dla gwarancji w ramach finansowania ze środków UE na lata 2014-2020 przedsięwzięć w zakresie 
realizacji celów tematycznych: wzrost konkurencyjności sektora MŚP oraz wzmacnianie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji w przedsiębiorstwach, Warszawa 2014, PAG Uniconsult na zlecenie MIR, 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/if/sw/Documents/Raport%20ryzyko%20gwarancji%20final_01_10_2014.pdf  
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regionach spowodowało istotne problemy), łączenia ze sobą różnego rodzaju instrumentów 

finansowych oferowanych ze środków strukturalnych. W okresie programowania 2014-2020, w 

oparciu o doświadczenia poprzedniej perspektywy finansowej, zaproponowano natomiast dość 

precyzyjne regulacje, jeżeli chodzi o łączenie wsparcia zwrotnego i bezzwrotnego oraz różnych form 

wsparcia zwrotnego. Reguły te opisane są w art. 37 ust. 7-9 Rozporządzenia Ogólnego, a także w 

projekcie wytycznych Komisji Europejskiej, dotyczących łączenia różnego rodzaju instrumentów, 

opisanym poniżej. 

W praktyce, łącząc różne rodzaje instrumentów należy przede wszystkim zachować kluczową 

regułę, aby wsparcie w postaci różnych instrumentów dotyczyło możliwych do wydzielenia 

wydatków kwalifikowalnych i aby łączna suma wsparcia ze środków europejskich nie przekraczała 

100%. Dość użytecznym dokumentem w sferze łączenia różnego rodzaju wsparcia jest projekt 

wytycznych32 dotyczących łączenia instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Zgodnie z tym 

dokumentem, możliwe jest łączenie różnych form finansowania, pod warunkiem spełnienia 

następujących warunków: 

• finansowanie ma miejsce z poszanowaniem przepisów o pomocy publicznej (w 

przypadkach, gdy znajdują one zastosowanie),  

• dotacja i instrument finansowy stanowią część dwóch oddzielnych operacji, wybranych 

przez odpowiednią instytucję zarządzającą, z wyjątkiem tych obszarów, w których 

dozwolone jest ich łączenie w ramach jednej operacji (subsydiowanie odsetek od wkładu 

własnego pośrednika finansowego, dotacje do prowizji za udzielenie poręczenia), 

• dotacja nie jest używana do spłacenia wsparcia zwrotnego, a wsparcie zwrotne nie jest 

wykorzystywane do spłaty dotacji, 

• w przypadku finansowania tego samego wydatku (expenditure item), za pomocą różnych 

rodzajów instrumentów, suma wsparcia nie może przekroczyć wartości wydatku. 

Dość skomplikowany, ale kluczowy z punktu widzenia niniejszego opracowania jest przypadek 

gwarancji i poręczeń. Specyfiką tych obu instrumentów zabezpieczających finansowanie dłużne jest 

bowiem to, że konkretne wydatki kwalifikowalne pojawiają się dopiero na poziomie zabezpieczanego 

w ten sposób finansowania dłużnego (pożyczki lub kredytu), dlatego też w tym przypadku kwestia 

potencjalnego nakładania się obu rodzajów wsparcia jest szczególnie złożona. Z tego powodu należy 

przyjąć, że wsparcie w tej formie dotyczy całości wydatków kwalifikowanych finansowanych za 

pomocą gwarantowanego / poręczanego kredytu lub pożyczki. Nie istnieje bowiem możliwość 

wydzielenia wydatków kwalifikowalnych, finansowanych w formie kredytu lub pożyczki, 

zabezpieczanych i nie zabezpieczanych poręczeniem lub gwarancją. Dodatkowo warto wskazać, że 

dla powyższych rozważań nie ma znaczenia fakt, opisanych wcześniej nowych rozwiązań, dotyczących 

wyznaczania poziomu środków, które powinny być przeznaczone na udzielanie poręczeń, aby 

zbudować portfel poręczeń o założonej wielkości. Fakt, że na zbudowanie docelowego portfela 

poręczeń w wysokości na przykład 50 milionów złotych jest przeznaczona ze środków strukturalnych 

kwota 20 milionów złotych nie ma jednak znaczenia, ze względu na to, że niemożliwe jest określenie 

z góry, które poręczenia trzeba będzie wypłacić, a także to, że bez kwoty 20 milionów żadne 
                                                      
32

 European Structural and Investment Funds, ‘Guidance for Member States and Programme Authorities. CPR_37_7_8_9 
Combination of support from a financial instrument with other support’, European Commission, EGESIF_15_0012-00. 
01/04/2015 oraz ‘Revised draft’, niedatowany. 
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poręczenie nie mogłoby zostać udzielone, a zatem te środki są koniecznym warunkiem budowy 

całego portfela. Oznacza to, że w przypadku poręczenia, udzielanego ze środków europejskich z 

okresu programowania 2014-2020, finansowany za pomocą poręczonego kredytu lub pożyczki 

projekt nie będzie mógł być w jakikolwiek inny sposób finansowany z udziałem innych środków 

europejskich, chyba, że poręczony kredyt będzie przeznaczony na pokrycie innych, odrębnych 

wydatków kwalifikowanych, niż te finansowane za pomocą innych środków europejskich. 

Analogicznie, nie będzie możliwe wykorzystanie poręczeń udzielanych ze środków europejskich do 

zabezpieczenia kredytu na prefinansowanie dotacji udzielonej ze środków strukturalnych. Takie 

podejście jasno wynika ze wspomnianego powyżej projektu wytycznych, a także – pośrednio – ze 

wspomnianych postanowień Rozporządzenia Ogólnego. Warto natomiast wskazać, że restrykcje te 

nie dotyczą finansowania udzielanego z krajowych środków publicznych. 

Trzeba też zaznaczyć, że wszelkiego rodzaju wsparcie ze środków europejskich mające charakter 

instrumentów finansowych nie może podlegać umorzeniu (w części kapitałowej, wymóg ten nie 

dotyczy odsetek). Jest to natomiast możliwe w ramach nowego i dość jeszcze słabo opisanego 

instrumentu pomocy zwrotnej (repayable assistance)33, który nie jest instrumentem finansowym (w 

rozumieniu przepisów europejskich) i który generalnie może przyjmować charakter dotacji, mogącej 

podlegać częściowemu zwrotowi (gdy na przykład finansowana inwestycja przynosi znaczące 

dochody) lub pożyczki podlegającej częściowemu umorzeniu (gdy na przykład finansowany projekt 

prowadzi do osiągnięcia założonych, korzystnych skutków, jak na przykład stworzenie miejsc pracy 

lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń). 

Niestety, należy przyjąć, że (mimo dość ciekawej konstrukcji) instrument pomocy zwrotnej nie będzie 

zbyt popularny, ze względu na to, że ostateczna wersja wytycznych, dotyczących sposobu korzystania 

z niego pojawiła się dopiero w połowie kwietnia 2015 roku, a więc bardzo późno, podczas gdy 

przygotowania do wdrażania programów operacyjnych są już bardzo zaawansowane. Dodatkowo, 

brak szczegółowych wskazówek dotyczących sposobu wdrażania i rozliczania tego instrumentu, a 

także sposobu wyboru i wynagradzania instytucji wdrażających taki instrument. Instrument ten nie 

jest także przewidziany w tzw. ustawie wdrożeniowej34, co może rodzić określone problemy 

realizacyjne. 

Warto także wspomnieć o tym, że wszystko wskazuje na to, że środki pochodzące z instrumentów 

finansowych uruchomionych w latach 2007-2013, które zostaną rozliczone, będą mogły być 

używane zarówno jako wkład własny do instrumentów w okresie 2014-2020, jak i będą mogły być 

łączone z instrumentami z okresu 2014-2020 – tego typu postanowienia zawiera wspomniany wyżej 

projekt wytycznych. Stwarza to możliwość podniesienia potencjału operacyjnego grona funduszy 

pożyczkowych, jak i poręczeniowych – co teoretycznie, przynajmniej częściowo - może skutkować 

projektowaniem / uruchamianiem pozabankowych źródeł finansowania dla sektora ekonomii 

społecznej. 

                                                      
33

 Zob: European Structural and Investment Funds, ‘Definition and use of repayable assistance in comparison to financial 
instruments and grants”, European Commission, EGESIF_15_0005-01 15/04/2015, 15 April 2015. 
34 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146 z późn. zm.).
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3.4. Ustalenia badawcze w zakresie finansowania PES z wykorzystaniem 
instrumentów finansowych  

Sektor ekonomii społecznej jest przedmiotem coraz większego zainteresowania w większości krajów 

Unii Europejskiej35. Równocześnie jednak dotychczasowe doświadczenia pokazują wyraźnie, że 

przedsiębiorstwa społeczne w każdym kraju natrafiają na podobne bariery rozwojowe.  

Jedną z podstawowych barier jest utrudniony dostęp do źródeł finansowania36. Przykładowo, w 

Wielkiej Brytanii dostęp do kapitału i finansowania jest podstawową barierą zarówno dla nowych, jak 

i już istniejących przedsiębiorstw społecznych. Bariera ta jest wskazywana przez 39% istniejących i 

40% nowych przedsiębiorstw społecznych37. Nowym przedsiębiorstwom, bez dostępu do kapitału, 

znacznie trudniej jest rozpocząć działalność i zdobyć dobrą pozycję na rynku. Dla istniejących 

przedsiębiorstw niedostępność kapitału jest podstawową barierą rozwojową: zwiększania skali 

działania, czy też wchodzenia na nowe rynki.  

W odpowiedzi na te wyzwania w większości krajów tworzone i rozwijane są instrumenty, z 

wykorzystaniem środków publicznych, które mają ułatwić przedsiębiorstwom społecznym dostęp do 

kapitału. Szczegóły rozwiązań różnią się miedzy krajami, jednak zasadniczo wskazać można kilka 

głównych schematów:  

• schematy grantowe – czyli bezpośrednie wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw 

społecznych ze środków publicznych, przeznaczone zwykle na realizację konkretnych zadań 

(np. utworzenie nowego miejsca pracy), 

• subsydia - ogólne dofinansowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej,  

• zamówienia publiczne – ułatwianie dostępu do zamówień publicznych dla przedsiębiorstw 

społecznych, 

• fundusze pożyczkowe, czyli tworzenie specjalnych funduszy zapewniających finansowanie 

dłużne przedsiębiorstwom społecznym, finansowanych ze środków publicznych, których 

operatorami są instytucje finansowe, 

• fundusze i programy gwarancyjne (poręczeniowe), które mają ułatwić przedsiębiorstwom 

społecznym dostęp do istniejących produktów finansowych poprzez zwiększenie ich 

wiarygodności dla instytucji finansowych, dzięki przedstawianiu wiarygodnych i płynnych 

zabezpieczeń, 

• instrumenty kapitałowe lub quasi-kapitałowe (finansowanie kapitałowo-dłużne) – które 

zakładają inwestycje długoterminowe w przedsiębiorstwa społeczne.  

Rozwiązania w poszczególnych krajach są zróżnicowane. Wynikać to może z tradycji, np. w krajach 

anglosaskich środki publiczne stanowią relatywnie mniejszą część przychodów podmiotów ekonomii 

społecznej38, przy czym nawet w tych krajach, np. Wielkiej Brytanii, większość przychodów 

przedsiębiorstw społecznych pochodzi z sektora publicznego39.  
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Równocześnie od wielu lat podejmowane są starania (zarówno przez przedstawicieli środowiska 

ekonomii społecznej, jak i administrację publiczną), aby zwiększyć dostęp do kapitału prywatnego. 

Wynika to z kilku przesłanek:  

• przedsiębiorstwa społeczne powinny mieć podobny dostęp do kapitału jak przedsiębiorstwa 

rynkowe,  

• środki publiczne są zwykle niewystarczające dla zaspokojenia potrzeb rozwojowych 

przedsiębiorstw społecznych,  

• korzystanie ze środków prywatnych wymusza bardziej pro-rynkowe podejście 

przedsiębiorstw społecznych do prowadzonej działalności.  

Jednakże prowadzone analizy40 pokazują stosunkowo jednoznacznie, że niektóre cechy 

charakterystyczne podmiotów ekonomii społecznej w praktyce ograniczają możliwości pozyskania 

kapitału na rynku. Owe cechy to:  

• prymat celu społecznego – oznacza, że przedsięwzięcia realizowane przez te podmioty mogą 

przynieść niewielki lub żaden zysk ekonomiczny. Dodatkowo, kondycja ekonomiczna tych 

podmiotów często pozostawia wiele do życzenia – w przypadku przedsiębiorstw rynkowych 

prognozowana stopa zwrotu z nowej inwestycji może równoważyć słabą sytuację 

przedsiębiorstwa, jednak mechanizm ten nie działa w przypadku podmiotów ekonomii 

społecznej,  

• słabość ekonomiczna większości podmiotów ekonomii społecznej – podstawą działalności 

dużej części z nich jest realizacja przedsięwzięć nie przynoszących zysku, w związku z tym 

mają one ograniczone możliwości budowania potencjału finansowego i wzmacniania swojej 

kondycji41. 

Połączenie tych dwóch elementów powoduje, że możliwości pozyskiwania finansowania ze źródeł 

zwrotnych na rynku są znacznie ograniczone – bardziej, niż ma to miejsce w przypadku sektora MSP.  

Analizując kwestie luki finansowania, czy szerzej wszelkich niedoskonałości rynku finansowania, 

trzeba pamiętać, że sektor podmiotów ekonomii społecznej jest silnie zróżnicowany wewnętrznie. 

W sektorze mamy do czynienia zarówno z organizacjami, które już obecnie mogą wykorzystywać 

instrumenty finansowe na zasadach rynkowych (podmioty wykonujące działalność gospodarczą, z 

własnym majątkiem, ustabilizowaną pozycją rynkową), jak i instytucje, których ustrój organizacyjno-

funkcjonalny (zadaniowy, finansowy) pozostaje dalece niedopasowany do standardowych wymogów 

pozyskiwania finansowania z istniejących źródeł (chodzi tu przede wszystkim o organizacje 

prowadzące działalność statutową odpłatną lub nieodpłatną). Ponadto, specyfika ekonomii 

społecznej powoduje, że większość instytucji tego sektora nie jest w stanie sprostać standardowym 

rygorom oceny zdolności i ryzyka kredytowego. Bardzo często dotyczy to zresztą również 

podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą, a nie tylko odpłatną lub 

nieodpłatną działalność statutową (w przypadku których problem ten zdecydowanie nasila się)42.  
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Powyższe opinie eksperckie znajdują potwierdzenie w badaniach empirycznych, prowadzonych 

wśród samych podmiotów ekonomii społecznej. Z ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych, 

kierowanych do PES, przeprowadzonej na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w 2013 r. 43 

wynika, że aż 46% przedsiębiorców społecznych nie udało się zrealizować zaplanowanych wydatków 

rozwojowych ze względu na brak środków. Odsetek ten jest wyższy wśród spółdzielni socjalnych 

(61%) i organizacji pozarządowych (48%). Średnia wartość niezrealizowanych wydatków dla jednego 

przedsiębiorstwa społecznego wynosiła 108 tys. zł. (przy czym dla połowy z nich kwota ta 

nie przekroczyła 50 tys. zł). W efekcie podmioty ekonomii społecznej nie osiągnęły swoich celów 

społecznych, takich jak np. tworzenie nowych miejsc pracy. 

Pomimo tak dużego deficytu kapitału, przedsiębiorstwa społeczne stosunkowo rzadko próbują 

pozyskać finansowanie dłużne od instytucji finansowych. Spośród organizacji pozarządowych, które 

nie zrealizowały wydatku rozwojowego, 11% wskazało jako przyczynę brak dostępu do kredytu, a 

10% brak dostępu do poręczeń. W przypadku spółdzielni socjalnych odsetki te są nieznacznie wyższe, 

ale jest to nadal ten sam rząd wielkości.  

Na podstawie przywoływanego badania można też wskazać, dlaczego przedsiębiorstwa społeczne tak 

niechętnie sięgają po instrumenty zwrotne. Przyczyny te są oczywiście złożone i można je podzielić na 

dwie grupy: popytowe (leżące po stronie samych przedsiębiorstw społecznych) i podażowe (leżące po 

stronie sektora instytucji finansowych). Najważniejsze z nich zostały one przedstawione w poniższej 

tabeli.  

Tabela 2. Przyczyny popytowe i podażowe występowania luki finansowej 

Przyczyny popytowe (po stronie PES) Przyczyny podażowe (po stronie instytucji finansowych) 

Silna preferencja dla dotacji – większość organizacji 
pozarządowych finansuje działalność z dotacji (ze środków 
samorządowych, rządowych, funduszy europejskich) 
i przejście na korzystanie z instrumentów finansowych 
wymagałoby zmiany modelu ich funkcjonowania. 

Brak zainteresowania – sektor ekonomii społecznej jest na 
tyle mały, że jest on traktowany jak nisza, mało atrakcyjna 
dla większości instytucji finansowych; wzmacniane jest to 
przez dominację dużych, międzynarodowych instytucji 
finansowych i relatywnie słabą pozycję mniejszych, 
regionalnych i wzajemnościowych instytucji finansowych, 
które mogłyby być naturalnym partnerem dla 
przedsiębiorstw społecznych (jak np. banków 
spółdzielczych). 

Obawa przed ryzykiem – duża część biznesów 
prowadzonych przez przedsiębiorstwa społeczne jest 
jeszcze stosunkowo słaba i funkcjonuje na pograniczu 
opłacalności; w takiej sytuacji obawa przed ryzykiem 
związanym z zaciągnięciem i koniecznością spłaty kredytu 
lub pożyczki jest naturalna. 

Brak oferty – jest konsekwencją braku zainteresowania – 
większość instytucji finansowych nie ma oferty 
dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw społecznych, 
uwzględniających ich specyfikę. 

Niedostateczny poziom kompetencji – korzystanie z 
instrumentów finansowych wymaga kompetencji 
finansowych i biznesowych, niezbędnych m.in. do 
przygotowania dokumentów, których to kompetencji 
przedsiębiorstwa społeczne często nie posiadają (a są one 
niezbędne w kontaktach z instytucjami finansowymi). 

System / zasady weryfikacji wniosków kredytowych 
niedostosowane do specyfiki przedsiębiorstw społecznych – 
przedsiębiorstwa społeczne, ze względu na swoją specyfikę, 
często nie są w stanie spełnić wymogów standardowej 
analizy ryzyka w instytucjach finansowych, która nie 
uwzględnia specyfiki tych organizacji i kontekstu, w którym 
funkcjonują. 

Słaby potencjał przedsiębiorstw społecznych (organizacyjny, 
finansowy, majątkowy) – co powoduje niechęć do 
zaciągania dodatkowych zobowiązań. 

Brak dodatkowego wsparcia – przedsiębiorstwa społeczne 
nie radzą sobie z przygotowaniem profesjonalnych 
wniosków kredytowych, a instytucje finansowe nie są 
zainteresowane tworzeniem dodatkowego wsparcia.  

                                                      
43

 "Ocena ex ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej /.../", op. cit. 



 
39 

 

Przyczyny popytowe (po stronie PES) Przyczyny podażowe (po stronie instytucji finansowych) 

Postrzeganie instrumentów finansowych jako sprzecznych z 
misją społeczną – dla części podmiotów ich społeczna misja 
nie uwzględniała możliwości korzystania z instrumentów 
finansowych – wśród kadry zarządzającej rodzi to wyraźny 
opór i niechęć do eksperymentowania z tymi 
instrumentami. 

Prymat zabezpieczeń majątkowych - instytucje finansowe 
(szczególnie banki) przywiązują wagę do postaci 
oferowanych im zabezpieczeń, wymaganych w związku z 
udzielanym finansowaniem. Cenione są przede wszystkim 
zabezpieczenia majątkowe (odpowiedniej jakości), których 
jednak brak jest podmiotom ekonomii społecznej. 

Brak zabezpieczeń i zdolności kredytowej – poważną 
barierą dostępu do kapitału jest niska wiarygodność 
przedsiębiorstw społecznych, co wynika z braku historii 
kredytowej, relatywnie słabych wyników finansowych i 
braku zdolności do zabezpieczenia ewentualnych 
kredytów/pożyczek, a także często z braku zdolności 
kredytowej, czyli generowania zbyt małych przychodów, 
które pozwalałyby na spłatę pozyskanej pożyczki/kredytu 
wraz odsetkami. 

 

Źródło: Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej 

Powyższe czynniki wzajemnie się wzmacniają. Podmioty ekonomii społecznej, utrzymujące się 

głównie z finansowania bezzwrotnego, mają ograniczone możliwości wzmocnienia swojej pozycji, aby 

mogły uzyskać finansowanie zwrotne. Z drugiej strony sektor finansowy nie jest zainteresowany 

rozbudowywaniem oferty dla tych podmiotów. W efekcie przedsiębiorstwa społeczne - nawet, gdy są 

zainteresowane finansowaniem dłużnym - nie rozważają takiego finansowania, uznając, że „to nie 

jest dla nich” i oczywiście w wielu przypadkach mają rację. Stąd też - jak wynika z oceny ex-ante 

instrumentów finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej - kształtuje się tutaj wyraźna 

niedoskonałość rynku, która może być skorygowana przez inwestycje publiczne lub odpowiedzialne 

społecznie inwestycje prywatne.  

Opisywane problemy dotyczą wielu krajów, stąd dyskusja o wykorzystaniu instrumentów zwrotnych 

w sektorze ekonomii społecznej toczy się od wielu lat na bardzo licznych forach44. Prezentowane tam 

doświadczenia dosyć jednoznacznie wskazują na dynamiczny rozwój szeregu, bardzo różnych 

instrumentów finansowych. 

Rozwiązania w różnych krajach opierają się zwykle na mieszance środków publicznych i prywatnych. 

W tym drugim przypadku często mamy do czynienia z formami odpowiedzialnego inwestowania 

(impact investment), czy też kapitałem pochodzącym od przedsięwzięć o charakterze 

wzajemnościowym (mutual social finance). Przykładem rozbudowanego systemu finansowania 

przedsięwzięć o charakterze społecznym jest Francja.  

Za bardzo aktualny przykład można tu przywołać francuską organizację ADIE (www.adie.org). Jest to 

największa organizacja finansowania pozabankowego we Francji, funkcjonująca w oparciu o misję 

"włączenia społecznego i finansowego", finansująca (m.in.) organizacje ekonomii społecznej, w 

formie dłużnej, jak i wkładów we wspólne przedsięwzięcia. W ten sposób ADIE realizuje część misji, 

polegającą na wzmacnianiu pośredników koncentrujących swą działalność na różnych grupach / 

niszach beneficjentów ostatecznych (tworzenie sieci powiązań oraz wspieranie finansowe 

podmiotów ekonomii społecznej realizowane jest obok segmentu działalności pożyczkowej ADIE, 

kierowanej bezpośrednio do beneficjentów, pochodzących z grup defaworyzowanych, są to głównie 
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mikroprzedsiębiorcy). Szerszy opis przedstawia studium przypadku ADIE, które można traktować jako 

charakteryzujące podejście stosowane we Francji45.  

Innym przykładem może być France Active Garantie (FAG) – Solidarity Employment Financing 

(www.franceactive.org), spółka zatwierdzona przez Bank Francji jako spółka finansowa, założona 

przez: 

• banki wzajemnościowe i spółdzielcze,  

• Caisse des Depots et Consignations (CDC) – publiczną instytucję finansową, działającą od 

1816 r., inwestującą w długoterminowe przedsięwzięcia przynoszące pożytek publiczny i 

zrównoważony rozwój,  

• Stowarzyszenie France Active – stowarzyszenie, które rozwinęło sieć lokalnych oddziałów, 

pomagających osobom w trudnych sytuacjach w założeniu własnego przedsiębiorstwa 

poprzez uławianie dostępu do kredytów bankowych i finansowania zatrudnienia w 

przedsiębiorstwach społecznych.  

FAG oferuje gwarancje dla osób fizycznych, chcących rozpocząć biznes i starających się o kredyt lub 

pożyczkę z instytucji pozabankowej, jak i dla przedsiębiorstw społecznych (solidarnościowych). 

Gwarancje może uzyskać stowarzyszenie lub przedsiębiorstwo solidarnościowe, jej wartość nie może 

przekroczyć 50% wartości pożyczki i 45 tys. euro, udzielanej na maksymalnie 5 lat, natomiast osoby 

wykluczone społecznie mogą uzyskać gwarancję do 65% wartości kredytu lub pożyczki, przy takich 

samych pozostałych warunkach. Opłata za gwarancję wynosi 2%. W roku 2009 FAG zagwarantowało 

w sumie ponad 20 tys. pożyczek i kredytów, w tym przyznało 375 gwarancji dla przedsiębiorstw 

solidarnościowych, umożliwiając im dostęp do 18,2 mln euro pożyczek i kredytów. Dzięki działalności 

tej organizacji zostało utworzonych lub utrzymanych ponad 30 tys. miejsc pracy, a 90% osób 

korzystających z instrumentów tej instytucji należało do grup wykluczonych społecznie. Co więcej, 

80% przedsiębiorstw otrzymujących gwarancje prowadzi swój biznes nadal po pięciu latach .  

Ważnym obszarem działania FAG jest współpraca z bankami, polegająca m.in. na wypracowaniu 

narzędzi ułatwiających włączenie gwarancji do procedur banków stosowanych przy udzielaniu 

pożyczek. Dzięki zastosowanemu podejściu udało się również osiągnąć znaczący efekt dźwigni: 2 euro 

środków publicznych umożliwia udzielenie gwarancji na 8 euro (przy mnożniku równym 4), a to 

generuje 16 euro kredytów i pożyczek46.  

Przypadki te pokazują, że w wielu krajach (Francja może być traktowana jako przykład) rozwijane są, 

przy współpracy sektora prywatnego i publicznego, różnego rodzaju instrumenty finansowe, które 

mają na celu ułatwienie dostępu przedsiębiorstwom społecznym i osobom wykluczonym społecznie 

do prywatnego kapitału. Należy jednak podkreślić, że rozwiązania w tym kraju są tworzone i 

rozwijane od 30 lat.  

Rozwiązania francuskie, podobnie jak i wielu innych krajów są jednak stosunkowo trudne do 

bezpośredniego przeniesienia na grunt polski, ze względu na znaczące różnice prawne i kulturowe, 
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choć mogą stanowić – i stanowią – znaczące źródło inspiracji. Kluczową rolę w problemach 

bezpośrednim przeniesieniem tych rozwiązań odgrywają kwestie prawne – we Francji, odmiennie niż 

w Polsce, udzielanie pożyczek przez podmioty nie będące bankami nie były dopuszczalne, a od około 

12 lat jest możliwe, ale podlega szczegółowym restrykcjom. Ponadto we Francji znaczącą rolę 

odgrywają rozwiązania o charakterze wzajemnym, polegające na podziale ryzyka pomiędzy 

uczestniczące w danym programie pożyczkowym lub poręczeniowym firmy, która w Polsce, choć 

spotykane są raczej bardzo rzadkie, ze względu na generalną niechęć przedsiębiorców do zrzeszania 

się, o czym świadczy też słabość organizacji przedsiębiorców. 

W Polsce również działają już pewne rozwiązania, które mają ułatwić przedsiębiorstwom 

społecznym dostęp do kapitału. Najważniejszym z nich jest przywołany wcześniej ES Fundusz - 

pilotażowy fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorstw społecznych, finansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, którego operatorem jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-

Ekonomicznych47, wyłonione w przetargu przez BGK. Jak już zaznaczyliśmy, ze środków Funduszu 

udzielono 300 pożyczek48. Wśród klientów ES Funduszu dominują spółdzielnie socjalne oraz 

organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), przy czym udział spółdzielni socjalnych jest 

wyraźnie większy niż ich udział w ogólnej zbiorowości PES. 

Rysunek 4. Pożyczkobiorcy ES Funduszu według form organizacyjno-prawnych  

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych klientów ES Funduszu 

Dotychczas nie prowadzono badania ewaluacyjnego ES Funduszu. Jednak wstępne oceny można 

formułować na podstawie ankiety ewaluacyjnej, prowadzonej przez TISE wśród klientów ES Funduszu 

i przywoływanej już ewaluacji ex-ante zapotrzebowania na instrumenty finansowe w PO WER. 

Zgodnie z wynikami ankiet ewaluacyjnych (295 ankiet), zdecydowana większość podmiotów, które 

skorzystały z pożyczki, deklaruje, że wpłynie ona pozytywnie na ich rozwój w formie zwiększonych 

przychodów (99% odpowiedzi) lub wzrostu zatrudnienia (71% odpowiedzi). Pozytywnie ocenione 

zostały też parametry pożyczki, w tym szczególnie: preferencyjne oprocentowanie, czas spłaty, 

konieczność ustanowienia zabezpieczeń w formie weksla in blanco, a także wysokość pożyczki (choć 
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w tym przypadku 25% respondentów zaznaczyła, że była ona dla nich za niska). Ankietowani również 

bardzo wysoko ocenili profesjonalizm, terminowość i obsługę techniczną pożyczek przez TISE, jak 

również dyspozycyjność TISE oraz podejmowane przez PF działania informacyjno-promocyjne49. 

W ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych w PO WER, która została przeprowadzona w roku 

2013 (a zatem w początkowej fazie funkcjonowania ES Funduszu) sformułowano również wstępne 

wnioski dotyczące funkcjonowania tego instrumentu: 

• jest on stosunkowo silnie sparametryzowany, co ogranicza możliwość bardziej adekwatnego 

dostosowania oferty do potrzeb pożyczkowych przedsiębiorstw społecznych, 

• przedsiębiorstwa społeczne potrzebują dopasowanego do ich potrzeb wsparcia 

doradczego, którego nie są w stanie udzielić im ośrodki wsparcia ekonomii społecznej – 

zwiększa to koszty działania operatora funduszu, ale również nakłada na niego dodatkowe 

wymagania, 

• dostępność oferty zwiększa popyt – część przedsiębiorstw społecznych zdecydowało się 

skorzystać z pożyczek dopiero po uruchomieniu ES Funduszu, 

• niski nacisk na korzyści społeczne – część pożyczek jest udzielana podmiotom, które 

formalnie spełniają kryteria dostępu, jednak nie generują korzyści społecznych – na tym 

etapie trudno ocenić skalę tego zjawiska50. 

Obok ES Funduszu istnieją również inne instrumenty finansowe, skierowane częściowo do sektora 

ekonomii społecznej, takie jak: 

• oferta TISE, z własnych środków dla podmiotów ekonomii społecznej (organizacji 

pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni socjalnych, innych 

podmiotów ekonomii społecznej) obejmująca takie instrumenty jak:  

o pożyczki inwestycyjne, inwestycja w rozwój działalności statutowej lub gospodarczej, 

o wartości od 10 tys. zł (bez górnego limitu), na okres 3 lat, oprocentowane w 

wysokości 9,5% w skali rocznej, dodatkowo 1% opłaty manipulacyjnej, 

o pożyczki pomostowe – związane z realizacją projektów (w przypadku opóźnienia się 

płatności), 

o promesy i pożyczki na nietypowe projekty, nie mieszczące się w ofercie banków i 

standardowej ofercie TISE. 

Standardowym zabezpieczeniem większości instrumentów są weksle in-blanco oraz inne 
zabezpieczenia (np. cesje). 

• fundusz PAFPIO51, oferujący pożyczki sektorowi organizacji pozarządowych i ekonomii 

społecznej, działający od 1999 roku. W latach 1999-2015 udzielił on 1 986 pożyczek na łączną 

kwotę 176 milionów złotych52. Fundusz oferuje kilka rodzajów pożyczek, oprocentowanych 

                                                      
49

 Badanie satysfakcji beneficjentów ostatecznych w projekcie systemowym „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej” realizowanym w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; 
Materiał przekazany przez MIR.  
50

 Ocen ex ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych, IBS, 
Coffey na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, luty 2014. 
51

 http://pafpio.pl/ 
52

 Dane na 31 stycznia 2015, www.pafpio.pl, dostęp 2 kwietnia 2015. 
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10% w skali roku, pobiera też prowizję za udzielenie pożyczki w wysokości co najmniej 3% 

wartości pożyczki. 

• fundusz Venture Capital, prowadzony przez Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju 

Ekonomicznego Pasłęka”, będący pilotażowym programem social venture capital (szczegóły 

dotyczę tego rozwiązania przedstawione są w dalszej części raportu). 

Ponadto, na uwagę zasługuje niedawne przedsięwzięcie (projekt innowacyjno-testujący, wdrażany w 

latach 2012-2013), zrealizowane przez konsorcjum utworzone przez Kujawsko-Pomorski Fundusz 

Pożyczkowy Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Partnerstwa Społecznego CISTOR w Toruniu pn. "Fundusz 

Pożyczkowy Ekonomii Społecznej”53. W ramach projektu wypracowany został model funduszu 

pożyczkowego, oferującego produkt pożyczkowy dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej, połączony 

z produktem zabezpieczającym w postaci poręczenia (w modelu tym poręczenia oferowane były 

przez współpracujące fundusze poręczeniowe). Model ten zoperacjonalizowano w postaci 

regulaminu i instrukcji wykonawczej54 oraz przetestowano (do końca projektu udzielono kilku 

pożyczek oraz świadczono doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków o finansowanie dla 

48 przedsiębiorstw ekonomii społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego). Cały projekt 

poddano ewaluacji w czerwcu 2013 r.55 (objęto nią 148 przedsiębiorstw ekonomii społecznej, w tym 

48 PES, które skorzystały z oferty projektu). Ewaluacja wykazała, że opracowany model nadaje się do 

rozpowszechnienia. W kontekście niniejszego badania do ciekawszych ustaleń ewaluacyjnych należy 

zaliczyć: 

• większość z badanych zadeklarowała chęć przeznaczania pozyskanego finansowania na cele 

inwestycyjne (60%), co wskazuje na postrzeganie pożyczek jako instrumentu 

prorozwojowego, wpływającego na podnoszenie trwałości funkcjonowania PES, 

• respondenci, porównując wypracowany produkt pożyczkowy w stosunku do innych ofert 

finansowania, zwracali przede wszystkim uwagę na, po pierwsze, niższe oprocentowanie 

pożyczki (70%), po drugie, korzystne warunki dotyczące dłuższego okresu spłaty (55%) i 

wreszcie na niższe wymogi wstępne (45%), w tym dotyczące obciążeń dokumentacyjnych i 

analitycznych,  

• relatywnie rzadziej, jako szczególną zaletę nowej oferty wskazywano: możliwość 

(automatyczną) uzyskania poręczenia (30%) oraz niższe opłaty manipulacyjne (25%)56.  

                                                      
53

 CISTOR, KPFP „Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego”, Toruń, 2012 oraz „Ocena procedury udzielania 
pożyczek z poręczeniem podmiotom ekonomii społecznej” (autorstwa M. Mazur-Świerczyńskiej). 
54

 CISTOR, KPFP „Instrukcja stosowania produktu finalnego – pożyczka z poręczeniem dla podmiotów ekonomii społecznej”, 
dokument główny i załączniki (procedury i dokumentacja), Toruń, 2012. 
55

 Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o. w Szczecinie, Badanie rzeczywistych efektów testowanego 
produktu projektu PI: Fundusz pożyczkowy ES współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, raport końcowy, czerwiec 2013. 
56

 Jak podkreślono w ekspertyzie podsumowującej projekt: "Stanowiska te potwierdzają, dość powszechnie zauważaną 
słabość finansową instytucji ekonomii społecznej, która kieruje ich zainteresowanie przede wszystkim na element kosztowy 
finansowania (przemawiają za tym także stanowiska, co do możliwości zapewnienia wkładu własnego w ramach 
finansowanego przedsięwzięcia – w przypadku pożyczek inwestycyjnych, gotowość do zapewnienia minimum 10% wartości 
przedsięwzięcia zadeklarowało tylko ok. 44% badanych". W związku z tą uwagą, skonkludowano, że "/.../ w przypadku 
replikowania opracowanych rozwiązań (stwierdzono zainteresowanie modelem kilku innych funduszy pożyczkowych i 
poręczeniowych), kierowane do docelowego beneficjenta produkty finansowe muszą mieć preferencyjny charakter po 
stronie kosztowej (umiarkowane muszą być także wymagania dotyczące udziału własnego). Prawdopodobnie, ewentualne 
inne czynniki decydujące o preferencyjności produktu pożyczkowego będą mieć zdecydowanie mniejsze znaczenie", Zob. 
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Warto jednak zaznaczyć, że doświadczenia tego projektu mogą tylko w ograniczonym stopniu być 

wykorzystane w PO WER, bowiem instrument poręczeniowy zabezpieczał pożyczki udzielane przez 

fundusz pożyczkowy. Tego typu rozwiązanie w okresie 2014-2020 będzie możliwe, ale tylko w 

sytuacji, gdy jedno ze źródeł finansowania (instrumentu pożyczkowego lub poręczeniowego) bazuje 

na innych środkach, niż środki europejskie z okresu 2014-2020., w celu uniknięcia zjawiska 

niedozwolonego tzw. podwójnego finansowania. Dlatego też w ramach PO WER zakładamy, że 

poręczenia i reporęczenia będą służyć głównie zabezpieczeniu kredytów bankowych. 

Obecnie nie ma w Polsce funduszu poręczeniowego, przeznaczonego dla podmiotów ekonomii 

społecznej57. Wynikać to może z małego jeszcze potencjału sektora ekonomii społecznej jako klienta 

instytucji finansowych, braku lub bardzo ograniczonej oferty sektora bankowego kierowanej do 

podmiotów ekonomii społecznej (poręczenia muszą zabezpieczać konkretne finansowanie dłużne).  

Dlatego też istniejące doświadczenia w stosowaniu instrumentów finansowych o charakterze 

gwarancyjnym praktycznie nie mogą być wykorzystane w PO WER.  

Przytoczone przykłady koncentrują się na mechanizmach „otwierania” tradycyjnego sektora 

finansowego na podmioty ekonomii społecznej. Równocześnie jednak w Europie, a szczególnie w 

Wielkiej Brytanii, bardzo dynamicznie rozwijają się alternatywne mechanizmy finansowania, tzw. 

finansowanie społecznościowe (crowdfunding). Podstawową ideą finansowania społecznościowego 

jest rozproszenie inwestorów – podmiot chcący zdobyć finansowanie (na nowe przedsiębiorstwo, 

nowy produkt, wydarzenie kulturalne, akcję społeczną) musi przekonać do swojego pomysłu pewną 

liczbę osób, spośród których każda przekaże zwykle niezbyt wysokie środki na sfinansowanie danego 

przedsięwzięcia. Finansowanie społecznościowe odbywa się przez specjalnie w tym celu 

zaprojektowane platformy internetowe, które pośredniczą pomiędzy tymi, którzy poszukują środków, 

a tymi, którzy są gotowi przeznaczyć jakąś kwotę. Platformy te, oprócz pośredniczenia, czuwają 

również nad ograniczeniem ryzyka inwestycji, poprawnością transakcji itd. - są więc niejako nowym 

gwarantem bezpieczeństwa dla alternatywnego rynku finansowego.  

Finansowanie społecznościowe może przybierać różne formy. Trzy podstawowe z nich 

przedstawiamy w kolejnej tabeli.  

Tabela 3. Charakterystyka podstawowych form finansowania społecznościowego (crowdfunding) 

Forma finansowania społecznościowego Opis 

Pożyczki społecznościowe (peer-to-peer lending) 

Jest to alternatywa do pożyczki bankowej. Podstawowa różnica 
polega na tym, że zamiast jednego źródła pożyczki, dany podmiot 
pożycza środki od dziesiątek, a czasami setek jednostek, które są 
gotowe pożyczyć pieniądze.  

Kapitał społecznościowy (equity crowdfunding) 

Instrumenty kapitałowe o charakterze społecznościowym polegają 
na sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwie dużej liczbie inwestorów 
w zamian za zwrot z inwestycji. Różnica w stosunku do bardziej 
tradycyjnych instrumentów kapitałowych (np. private equity, 

                                                                                                                                                                      
Ekspertyza na temat projektu innowacyjnego Fundusz Pożyczkowy Ekonomii Społecznej, Warszawa, lipiec 2013 (aut. M. 
Gajewski). 
57

 Istnieje wprawdzie Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, ale ze względu na niewielkie zainteresowanie PES kredytami 
bankowymi poręczał on głównie dotacje, a od niedawna udziela też pożyczek na rozpoczynanie działalności gospodarczej, 
co jednak ma dość niewielki związek z ekonomią społeczną. 
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venture capital) polega na oferowaniu możliwości zainwestowania 
dużej liczbie osób – zwykle poprzez odpowiednie platformy.  

Finansowanie społecznościowe bazujące na 
nagrodach (reward-based crowdfunding) 

W tym schemacie jednostki wspierają projekty w zamian oczekując 
nagród niefinansowych, takich jak np. dobra lub usługi wytworzone 
dzięki pozyskanym środkom. Typowym przykładem jest projekt lub 
biznes oferujący nową, unikalną usługę lub produkt, np. książkę, 
płytę, udział w koncercie itd. Takie rozwiązanie pozwala na 
pozyskanie finansowania przed faktycznym rozpoczęciem produkcji 
danego dobra, zebranie informacji o potencjalnym zainteresowaniu.  

Źródło: Crowdfunding Explained A guide for small and medium enterprises on crowdfunding and how to use it, Komisja 
Europejska, Bruksela 

Rynek finansów społecznościowych rośnie w Europie bardzo szybko. Według ostatniego badania, w 

roku 2014 rynek ten w całej Europie wzrósł o 144%, z 1,211 mld euro w roku 2013 do 2,957 mld euro 

w roku 2014, jednak zdecydowana większość tego rynku koncentruje się w Wielkiej Brytanii. 

Wykluczając ten kraj, rynek rósł od poziomu 137 mln euro w 2012 r. do 620 mln euro w 2014. Z 

instrumentu finansowania społecznościowego korzystają przede wszystkim nowe przedsiębiorstwa. 

Jednak wśród użytkowników ważnym segmentem są również organizacje pozarządowe i 

przedsiębiorstwa społeczne58.  

W Polsce rynek ten rozwija się również stosunkowo szybko. W 2014 r. działało 11 platform, a 

wartość transakcji wyniosła 4 mln euro59. Jedną z popularniejszych jest Polakpotrafi.pl. Według 

dostępnych statystyk, za pośrednictwem tej platformy zrealizowano już ok. 1,75 tys. projektów i 

pozyskano 8,6 mln zł środków. Jest to przykład finansowania społecznościowego bazującego na 

nagrodach. Wśród użytkowników platformy są również przedsiębiorstwa społeczne. Przykładem 

może być Dobra Kawiarnia w Poznaniu, prowadzona przez Dobrą Spółdzielnię, która zatrudnia osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną. Przez platformę pozyskano ok. 20 tys. zł na dofinansowanie 

kawiarni60.  

Finansowanie społecznościowe może być ważną alternatywą dla tradycyjnych źródeł finansowania 

przedsiębiorczości społecznej. Jednak podstawą tej idei jest bazowanie na obywatelskim 

zaangażowaniu. Tego typu instrumenty finansowe z definicji nie potrzebują dokapitalizowania ze 

środków publicznych (źródła kapitału są bowiem rozproszone). Wsparcie ze środków publicznych 

dotyczyć może:  

• tworzenia platform (pomoc tego typu udzielana była przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, w Działaniu 8.1 – 

wsparcie dla działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej), 

• podnoszenia kompetencji w zakresie korzystania z tego typu instrumentów (w tym zakresie 

wsparcie powinno być udzielone ośrodkom wsparcia ekonomii społecznej, choć pewne 

działania podejmuje też PARP – np. poprzez portal www.web.gov.pl), 

• tworzenia regulacji wspierających rozwój finansowania społecznościowego i ograniczającego 

ryzyko nieprawidłowości (oszustw, defraudacji itd.) – działania w tym obszarze podejmuje 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.   

                                                      
58

 Moving Mainstream; The European Alternative Finance Benchmarking Report, University of Cambridge i Ernst & Young, 
2015. 
59

 Op. cit. 
60

 http://polakpotrafi.pl/projekt/dobra-kawiarnia?utm_source=projects (17.07.2015). 
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4. Zapotrzebowanie na poręczenia 

W niniejszym rozdziale analizujemy materiał badawczy w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie czy 

uzasadnione jest uruchamianie instrumentu gwarancyjnego dla PES, a jeśli tak, to jaka może być skala 

zapotrzebowania na tego typu instrument. W tym celu zwracamy uwagę na doświadczenia PES w 

korzystaniu z instrumentów finansowych, w tym szczególnie kredytów i pożyczek oraz na rodzaj 

barier, jakie napotykają. Uwagę poświęcamy także problemom związanym z dostępnością 

zabezpieczeń. 

4.1. Doświadczenia PES związane z korzystaniem z instrumentów finansowych 

Finansowanie dłużne z sektora bankowego (kredyty) 

Idea korzystania przez PES z instrumentów finansowych nie budziła wśród uczestników wywiadów 

bezpośrednich większych wątpliwości (choć zdarzały się pojedyncze głosy wskazujące, że kłóci się to z 

ideą działania w sferze społecznej), w praktyce jednak zdecydowana większość podmiotów sektora 

ekonomii społecznej nie miała dotychczas do czynienia z instrumentami finansowymi.  

Potwierdzają to również wyniki badania ilościowego. Zaledwie 24,3% podmiotów, które nie były 

pożyczkobiorcami ES Funduszu, planowało lub starało się w ciągu ostatnich trzech lat o kredyt. 

Widoczna jest przy tym pewna różnica w stosunku do podmiotów, które były pożyczkobiorcami ES 

Funduszu. Co interesujące, wśród klientów TISE odsetek podmiotów, które starały się o kredyt w 

ciągu trzech lat jest wyższy i wynosi 31%. Pokazuje to, że ta grupa podmiotów może bardziej 

potrzebować tego typu finansowania (lub też być bardziej otwarta na tego typu instrumenty).  

Tabela 4. Czy Pana/i organizacja starała się o kredyt bankowy w ciągu ostatnich 3 lat? 

 TAK NIE 

PES (próba ogólna) 24,3% 75,7% 

PES (pożyczkobiorcy ES Funduszu) 31,0% 69,0% 

Źródło: CATI (PES, N=235, ES Fundusz, N=159) 

Badanie ujawnia też pewne różnice ze względu na typ podmiotu. Nie są one jednak zasadnicze. 

Spółdzielnie socjalne starały się o kredyt nieco rzadziej niż organizacje pozarządowe 

(przypomnijmy, że w badaniu uczestniczyły tylko organizacje o przychodach przekraczających 100 tys. 

zł). Jeszcze rzadziej o kredyt starały się organizacje pozarządowe prowadzące podmioty 

reintegracyjne. Wyraźnie częściej o kredyty starały się inne podmioty, wśród których znalazły się 

pozostałe typy spółdzielni, spółki non-profit, organizacje kościelne. Jednak ze względu na małą 

liczebność tej grupy podmiotów w próbie, uzyskane wyniki należy interpretować bardzo ostrożnie.  

Tabela 5. Czy Pana/i organizacja starała się o kredyt w ciągu ostatnich 3 lat? 

 Ogółem NGO 
Podmioty 

reintegracyjne 
Spółdzielnie 

socjalne 
Inne 

 TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE 

PES (próba ogólna) 24,3% 75,7% 22,2% 77,8% 18,1% 81,9% 20,8% 79,2% 84,6% 15,4% 

Pożyczkobiorcy ES 
Funduszu 

31,0% 69,0% 30% 70,0% -  - 28,0% 72,0% 33,0% 67,0% 

Źródło: CATI (PES, N=235, ES Fundusz, N=159) 
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Badanie jednak ujawniło, że inne zmienne dużo silniej wpływają na prawdopodobieństwo, że dany 

podmiot starał się o kredyt w banku. Jedną z nich jest budżet organizacji. Organizacje z większym 

budżetem wyraźnie częściej starały się o kredyt. Dotyczy to szczególnie podmiotów osiągających 

dochody powyżej miliona zł. Jest to jednak nadal mniej niż połowa organizacji. Dopiero wśród tych, 

które osiągają przychody powyżej 5 mln zł o kredyt starała się ponad połowa (choć ze względu na 

małą liczebność tej grupy podmiotów interpretacja tych danych powinna być ostrożna).  

Tabela 6. Relacja pomiędzy wielkością przychodów a staraniem się o kredyt w ciągu ostatnich trzech lat 

Wielkość przychodu w roku 2014 
Organizacje starające 
się o kredyt w ciągu 
ostatnich trzech lat 

Organizacje nie starające 
się o kredyt w ciągu 
ostatnich trzech lat 

Do 100 tys. zł 
Liczebność 0 27 

% z N w kolumnie 0,0% 100,0% 

Do 500 tys. zł 
Liczebność 18 77 

% z N w kolumnie 18,9% 81,1% 

Do 1 mln zł 
Liczebność 5 36 

% z N w kolumnie 12,2% 87,8% 

Do 2 mln zł 
Liczebność 12 14 

% z N w kolumnie 46,2% 53,8% 

Do 5 mln zł 
Liczebność 13 17 

% z N w kolumnie 43,3% 56,7% 

Powyżej 5 mln zł. 
Liczebność 9 7 

% z N w kolumnie 56,3% 43,8% 

Źródło: CATI (PES, N=235) 

Różnice są również widoczne, jeśli wielkość organizacji mierzyć będziemy liczbą zatrudnionych. Co 

interesujące, brak jest różnic pomiędzy podmiotami mikro (zatrudniającymi do 9 osób) i małymi 

(zatrudniającymi od 10 do 49 osób). Jednak podmioty średnie (zatrudniające powyżej 50 osób) już 

wyraźnie częściej starały się o kredyt w banku.  

Tabela 7. Relacja pomiędzy wielkością zatrudnienia a staraniem się o kredyt w ciągu ostatnich trzech lat 

Liczba pracowników Do 49 50 i więcej 

 Liczebność % z N w kolumnie Liczebność % z N w kolumnie 

Organizacje starające się o kredyt w 
ciągu ostatnich trzech lat 

40 21% 17 41,5% 

Organizacje nie starające się o kredyt w 
ciągu ostatnich trzech lat 

154 79% 24 58,5% 

Źródło: CATI (PES, N=235) 

Pokazuje to, że nie tyle forma prawna, co wielkość podmiotu wpływa na gotowość do korzystania z 

instrumentów finansowych. Potwierdzają to również wywiady jakościowe z PES – te większe zwykle 

posiadają już jakieś doświadczenia w staraniu się o kredyt. Warto jednak podkreślić, że nawet wśród 

podmiotów spełniających kryterium podmiotu średniej wielkości, większość nie starała się w ciągu 

ostatnich trzech lat o kredyt w banku.  
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Podmioty ekonomii społecznej najczęściej starały się o kredyt o charakterze obrotowym, 

pozwalający na ich bieżące funkcjonowanie. Cele obrotowe należy tu rozumieć szeroko: zarówno 

jako bezpośrednio wskazane cele obrotowe, jak również zakup towarów i materiałów niezbędnych 

do produkcji lub świadczenia usług, czy też sfinansowanie zobowiązań wobec wierzycieli. Również 

dwie trzecie wskazań w kategorii inne dotyczyło wydatków obrotowych. Dostęp do tego typu kredytu 

może być w niektórych warunkach kluczowy przy zdobywaniu i realizacji większych zleceń, 

szczególnie zamówień publicznych, w przypadku których zapłata następuje po wykonaniu usługi lub 

dostarczeniu produktów, a realizacja zamówienia wymaga poniesienia określonych kosztów. Dostęp 

do kredytów na zakup towarów i materiałów niezbędnych do realizacji kontraktów jest kluczowy z 

punktu widzenia utrzymania i wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych. Przykład 

takiej sytuacji przedstawił jeden z uczestników wywiadu jakościowego:  

Zgłasza się do mnie firma, której wcześniej poręczyliśmy tą dotację (…) i oni by chcieli pożyczkę na 

realizowanie zadania, które wygrali w ramach zamówienia publicznego – przedszkole remontowali, 

natomiast hurtownia nie chce im dać materiału, więc taką jakąś obrotówkę [chcieli]. 

Specyficzną kategorią są kredyty służące prefinansowaniu projektów dotacyjnych. Jest to wątek 

często pojawiający się również w badaniach jakościowych. Przy czym zjawisko to można podzielić na 

dwie odrębne kategorie:  

• prefinansowanie projektów, które są finansowane na zasadzie refinansowania (płatności są 

przekazywane w celu pokrycia faktycznie poniesionych wydatków), 

• prefinansowanie pomostowe - stosowane w sytuacji opóźnień w przekazywaniu środków 

finansowych.  

Projektodawcy, z którymi prowadzono wywiady jakościowe, korzystają z takiej formuły zwykle "w 

ostateczności" – kiedy muszą regulować zobowiązania, a płatności z tytułu realizacji projektu 

opóźniają się. Przy czym zapotrzebowanie na tego typu środki dotyczy nie tylko projektów 

finansowanych ze środków europejskich, ale również z krajowych:  

[organizacja] realizuje projekt na przykład z /.../ od maja, a umowy nie podpisali jeszcze w lipcu i 

zaliczkują /.../. Z czego mają zaliczkować jak to jest u nich jedyny projekt? Itd. 

Problemy te dotyczą podmiotów, w tym organizacji, które realizują projekty dotacyjne – nie musi to 

być bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności zarobkowej (sprzedażą dóbr i usług). Jest to 

jednak kwestia istotna dla szeroko rozumianych podmiotów ekonomii społecznej. Dotyczy np. 

organizacji pozarządowych, prowadzących działalność nieodpłatną pożytku publicznego.  

Podmioty ekonomii społecznej, które w przeszłości starały się o kredyt, poszukiwały również 

środków na finansowanie celów inwestycyjnych – najczęściej dotyczyło to adaptacji i remontów 

budynków, pomieszczeń, maszyn, zakupu maszyn lub wyposażenia. Rzadziej takiej kwestii jak zakup 

samochodu, nieruchomości czy też wprowadzenia nowego produktu na rynek. Odpowiedzi inne, 

które znajdują się na piątym miejscu, rozkładają się podobnie jak pozostałe – dotyczą najczęściej 

bieżących wydatków.  
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Rysunek 5. Cele ubiegania się przez PES o kredyt w ciągu ostatnich trzech lat 

 

Źródło: CATI (PES, N=57) 

Widoczne są pewne różnice celów kredytów pomiędzy typami PES, co przedstawiono w poniższej 

tabeli. Zróżnicowanie to wiąże się ze specyfiką sposobu ich finansowania i działalności.  

Organizacje pozarządowe – tylko w przypadku tych podmiotów wśród pierwszych trzech wskazań 

pojawia się „prefinansowanie pod projekt dotacyjny”, co wynika z dużego udziału dotacji w 

finansowaniu tych podmiotów i również stosunkowo często pojawiającego się problemu braku 

płynności (związanego z opóźnieniami w ich przekazywaniu).  

Podmiot reintegracyjne najczęściej wskazywały jako cel kredytu adaptację i remont pomieszczeń, 

co wiąże się zapewne z faktem, że dotacje na działalność tego typu podmiotów nie uwzględniają 

zwykle takich wydatków. Finansowanie na cele obrotowe wskazane jest na drugim miejscu, co 

wynika zapewne z finansowania ich aktywności głównie z dotacji, przy czym są to dotacje raczej o 

charakterze podmiotowym, a nie projektowym jak ma to miejsce w przypadku NGO.  

Spółdzielnie socjalne starały się o kredyty na cele obrotowe, jak też na sfinansowanie zobowiązań 

wobec kontrahentów, co może sugerować problemy z płynnością finansową. Inne podmioty starały 

się o kredyty na cele związane głównie z działalnością gospodarczą.  

 

38,6%

19,3%

14,0%

12,3%

8,8%

7,0%

5,3%

3,5%

3,5%

1,8%

1,8%

1,8%

10,5%

0% 10% 20% 30% 40%

Finansowanie na cele obrotowe (poza
prefinansowaniem pod projekt dotacyjny)

Adaptacja i remont
budynków/pomieszczeń/maszyn/pojazdów

Zakup maszyn i/lub wyposażenia

Prefinansowanie pod projekt dotacyjny

Sfinansowanie zobowiązań wobec kontrahentów

Zakup towarów i materiałów do produkcji/świadczenia
usług

Zakup samochodu i/lub innych pojazdów

Wprowadzenie nowych lub ulepszonych
produktów/usług

Zakup biura/lokalu/gruntu/budynku

Zorganizowanie wydarzenia, konferencji

Zakup oprogramowania i/lub technologii (np. w postaci
patentu lub licencji)

Finansowanie szkoleń i usług doradczych

Inne



 
50 

 

Tabela 8. Trzy najczęściej wskazywane cele ubiegania się o kredyt w ciągu ostatnich trzech lat , w podziale na typy PES 
(liczba wskazań) 

NGO Podmioty reintegracyjne 

Trzy najczęstsze wskazania N Trzy najczęstsze wskazania N 

Finansowanie na cele obrotowe 9 
Adaptacja i remont 
budynków/pomieszczeń/maszyn/pojazdów 

6 

Prefinansowanie pod projekt dotacyjny 5 Finansowanie na cele obrotowe 4 

Inne 4 Zakup maszyn i/lub wyposażenia 2 

Spółdzielnie socjalne inne 

Trzy najczęstsze wskazania N Trzy najczęstsze wskazania N 

Finansowanie na cele obrotowe 3 Finansowanie na cele obrotowe 6 

Sfinansowanie zobowiązań wobec 
kontrahentów 

2 
Zakup towarów i materiałów do 
produkcji/świadczenia usług 

3 

Adaptacja i remont 
budynków/pomieszczeń/maszyn/pojazdów 

1 Zakup maszyn i/lub wyposażenia 2 

Źródło: CATI (PES, N=57) 

Pomimo, że stosunkowo niewielki odsetek PES starał się w ciągu trzech ostatnich lat o kredyt, to 

49% spośród nich napotkało związane z tym trudności, przy czym na trudności częściej napotykały 

podmioty mniejsze, z budżetem nie przekraczającym 2 mln zł rocznie. Prawdopodobieństwo 

problemów było zróżnicowane również ze względu na typ PES. Problemy miały wszystkie badane 

spółdzielnie socjalne, które starały się o kredyt w banku (5 wskazań na 5 respondentów). Stosunkowo 

często spotykały się z nimi również organizacje pozarządowe (16 na 28). Zdecydowanie rzadziej 

problemów doświadczały podmioty reintegracyjne (5 na 13) i inne typy podmiotów (2 na 11). 

Odpowiedzi na pytanie o rodzaje trudności pokrywają się z wynikami badań jakościowych. Ze 

względu na niezbyt dużą liczbę odpowiedzi na to pytanie poniższe dane należy traktować raczej jako 

listę problemów, utrudniających uzyskanie kredytu niż listę rankingową. Jednak trzy z nich są 

najważniejsze i są one wymieniane najczęściej:  

• Braku oferty dostosowanej do specyfiki niektórych form prawnych PES. Dotyczy to przede 

wszystkim organizacji pozarządowych, ale również spółdzielni socjalnych. Rozmówcy podkreślali, 

że mieli trudności w rozmowach z bankami, które nie wiedziały jak zakwalifikować tego typu 

podmiot. Również specyficzna sytuacja finansowa (brak zysków) powoduje, że duża część PES  

nie przechodzi procedur weryfikacji zdolności kredytowej stosowanych przez banki. W praktyce 

więc część podmiotów „odpada” na tym etapie – nie przechodząc do dyskusji o warunkach 

kredytowania. Wynika to zwykle z niedostosowania procedur bankowych do specyfiki PES. 

Dobrze pokazują to doświadczenia jednej z organizacji, prowadzącej CIS, a także spółkę non-

profit: 

[Banki] głównie mają jakby ofertę swoją tylko dla podmiotów gospodarczych, nie bardzo wiedzą, 

co to za twór taki dziwny jak stowarzyszenie, że to żyje, nie prowadzi działalności gospodarczej 

normalnie, a jednocześnie potrafi funkcjonować. Długo by im tłumaczyć – tyle zabezpieczeń w 

końcu mieliśmy przy tych kredytach, że wszystko co się rusza to trzeba było zastawić i samochód i 

wszystko po prostu, bo oni nie bardzo rozumieli jak to zrobić. 

Powyższy cytat pokazuje, że niedostosowanie oferty banku zdecydowanie podnosi koszty 

pozyskania kapitału: zarówno koszty transakcyjne, jak i koszty kapitału. Podkreślić jednak należy, 
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że w przypadku niektórych banków widoczna jest relatywnie większa elastyczność, choć zwykle 

bazuje ona na wieloletniej współpracy i zaufaniu. PES, które miały trudności z pozyskaniem 

kredytu z powodu niedostosowania oferty banku do swojej specyfiki często zwracały się o 

pomoc do instytucji wyspecjalizowanych w świadczeniu usług finansowych dla tego sektora 

(PAFPIO, TISE), choć koszt kapitału w nich jest większy (co związane jest z wyższym ryzykiem 

tego typu pożyczek).  

• Trudności z ustanowieniem zabezpieczeń. Ten powód był wskazywany jako drugi w kolejności. 

Większość podmiotów, w tym szczególnie organizacji pozarządowych, dysponuje małym lub 

wręcz żadnym majątkiem, który mógłby stanowić zabezpieczenie. Brak zabezpieczeń dotyczy 

szczególnie spółdzielni socjalnych (2 wskazania na 5 respondentów starających się o kredyt), jak 

również organizacji pozarządowych (5 na 28). Problem ten miał również jeden podmiot zaliczany 

do kategorii „inne”.  

• Relatywnie złej kondycji finansowej PES, co potwierdzają stosunkowo liczne odpowiedzi 

dotyczące braku zdolności kredytowej, czy też złego wyniku finansowego w latach ubiegłych. 

   

Rysunek 6. Przeszkody w ubieganiu się o kredyt (liczba wskazań) 

 

Źródło: CATI (PES, N=28) 

Okazuje się jednak, że kwestie takie jak zbyt wysokie koszty kredytu, okres kredytowania, kwota 

kredytu nie stanowią zasadniczo trudności na etapie ubiegania się o kredyt. Pokazuje to, że jeśli dany 

podmiot decyduje się na kredyt w banku, zwykle zna warunki jego udzielenia i jest w stanie ponieść 

jego koszty.   

Warto w tym miejscu przyjrzeć się bliżej tym przyczynom, dla których podmioty ekonomii społecznej 

nie starały się o uzyskanie kredytu bankowego. Wyniki badania są zbieżne z wynikami ewaluacji ex-
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ante, realizowanej w roku 2013. Na podstawie badania ilościowego i jakościowego wskazać można 

kilka grup przyczyn nie korzystania z kredytów bankowych. Można pogrupować je na kilka kategorii:  

• Brak potrzeby – podmioty mają środki własne lub korzystają z dotacji, która przez wiele z nich 

postrzegana jest jako instrument bardziej atrakcyjny – najczęściej te dwie przyczyny wskazują 

organizacje pozarządowe (66%) oraz spółdzielnie socjalne (68%), nieznacznie rzadziej zaś 

podmioty reintegracyjne (60%). Przyczyna ta jest również wyraźnie częściej wskazywana przez 

podmioty duże, z rocznym budżetem przekraczającym 2 mln zł. Przykładem może być 

spółdzielnia inwalidów, z której przedstawicielem prowadzono wywiad:  

(…) my na dzień dzisiejszy nie posiadamy żadnych kredytów, żadnych pożyczek. Nie mamy ani w 

debecie, ani leasingu. Może w przyszłości będą, ale na dzień dzisiejszy nie mamy. Spółdzielnia 

Inwalidów jest w bardzo dobrej kondycji.  

Spółdzielnia ta jest w tak dobrej kondycji, że nie potrzebowała kredytów lub pożyczek, jednak 

dopuszcza możliwość zaciągnięcia kredytu w przyszłości.  

• Obawa przed ryzykiem zadłużenia – tą odpowiedź wyraźnie częściej wskazywały spółdzielnie 

socjalne, co wynikać może przede wszystkim z relatywnie słabszej kondycji finansowej tych 

podmiotów, które przeciętnie krócej działają na rynku i nie zdążyły jeszcze wypracować silnej 

pozycji. Dotyczy to również podmiotów najsłabszych finansowo, które osiągają przychody roczne 

do 500 tys. zł (a niemal 88% badanych spółdzielni socjalnych mieści się w tej kategorii).  

• Brak wymaganych zabezpieczeń – na ten problem wskazywało ponad 12% podmiotów, które 

nie starały się o kredyt. Problem ten dotyczy nieco częściej podmiotów mniejszych (z budżetem 

do 1 mln zł) i zatrudniających mniej niż 10 pracowników. Zdecydowanie rzadziej wskazywany był 

przez podmioty większe. Przykładowo, na 24 zatrudniających co najmniej 50 osób, tylko 1 

wskazał tę przyczynę nie starania się o kredyt. Problem zabezpieczeń wiąże się często z brakiem 

oferty banków lub słabą kondycją podmiotów ekonomii społecznej – w takiej sytuacji rosną 

wymagania banków dotyczące zabezpieczeń. 

• Niedostosowana oferta banków – 22,5% respondentów wskazało, że albo nie spełniliby 

wymagań banków, albo bank nie ma oferty dostosowanej do takich podmiotów jak ich. Kwestia 

ta była opisana już wyżej, pokazuje jednak na poważny problem podaży instrumentów 

finansowych. Odpowiedz tą wyraźnie częściej wskazywały spółdzielnie socjalne (32% wskazań). 

Odpowiedź ta była również wskazywana częściej przez podmioty z większym budżetem (powyżej 

1 mln zł), przy czym wyraźnie częściej przez podmioty średnie, z budżetem pomiędzy 1 a 2 mln zł 

(7 na 14 wskazań). Może to oznaczać, że z niedostosowaną ofertą banków szczególne trudności 

mają podmioty średnie, które już zdobyły pozycję na rynku, ale wciąż niewystarczającą aby stać 

się atrakcyjnym i wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych.  

• Niedostateczne kompetencje – część podmiotów wskazywało na brak znajomości oferty 

instytucji finansowych, brak doświadczenia, obawy przed zbyt dużą ilością pracy – wiązać się to 

może z niedostatecznymi kompetencjami przedstawicieli PES w zakresie działania i specyfiki 

rynku finansowania.  

• Zła sytuacja finansowa – powód ten był stosunkowo rzadko wymieniany przez same PES 

(niechętnie przyznają się do swoich problemów), jednak był podnoszony przez osoby pracujące z 

PES i przedstawicieli sektora finansowego. Przykładowo, rozmówca reprezentujący spółdzielnie 
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inwalidów ocenia, że ok. połowy spośród tych podmiotów znajduje się w słabej kondycji 

finansowej, co w praktyce wyklucza je z możliwości starania się o finansowanie zwrotne.   

Rysunek 7. Powody, dla których PES nie starały się o kredyt bankowy  

 

Źródło: CATI (PES, N=178) 

Należy podkreślić, że powyższe przyczyny wskazywane są przez podmioty, które nie starały się o 

kredytu w ciągu ostatnich trzech lat. Oznacza to, że odpowiedzi te stanowią informację o ich 

postrzeganiu barier, natomiast niekoniecznie musi to być tożsame z faktycznymi barierami.  

Badania jakościowe pokazują na ogromną potrzebę profesjonalnego doradztwa dla PES w zakresie 

instrumentów zwrotnych. Doradztwo to powinno być prowadzone co najmniej na dwóch poziomach:  

• informowanie o ofercie finansowania zwrotnego, pomoc w ocenie ryzyka związanego z 

korzystaniem z takich instrumentów i pomoc w wyborze optymalnej formy finansowania, 

• pomoc w przygotowaniu wniosku o kredyt / pożyczkę. 

Podsumowując, spośród ok. 76% PES, które nie starały się o kredyt w ciągu ostatnich trzech lat, 

ponad 12% deklaruje, że główną przyczyną był brak wymaganych zabezpieczeń. Dodatkowo, 

spośród 24% starających się o kredyt, połowa doświadczyła trudności i dla 29% spośród nich 

głównym problemem był brak zabezpieczeń. Jednak równie istotny jest brak oferty banków dla 
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PES, co może wynikać m.in. z niskiej wiarygodności tych podmiotów, dużego ryzyka ich 

finansowania oraz dużego zróżnicowania form prawnych w jakich prowadzą działalność.  

Finansowanie dłużne z sektora pozabankowego (pożyczki) 

Jednym z najważniejszych instrumentów, finansowanych ze środków publicznych, z których mogły 

korzystać podmioty ekonomii społecznej, są pożyczki udzielane w ramach Działania 1.4 PO KL przez 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych w ramach ES Funduszu. Jest to program ważny i 

cieszący się pozytywną opinią, ale jednak trzeba pamiętać, że wolumen pożyczek, choć przyrasta, to 

jednak nadal w skali kraju pozostaje skromny. 

Badanie kwestionariuszowe (CATI), przeprowadzone wśród podmiotów, które skorzystały z oferty 

pożyczkowej ES Funduszu wykazało pozytywną opinię na temat jego oferty (rysunek poniżej). 

Potwierdzają to również badania jakościowe – rozmówcy, którzy korzystali z tego instrumentu 

wypowiadali się na jego temat bardzo pozytywnie.  

Rysunek 8. Ocena procesu pozyskiwania pożyczki z ES Funduszu i warunków, na jakich jest oferowana 

 

Źródło: CATI (ES Fundusz, N=159) 

Wyniki można podsumować w następujący sposób: 

• wszyscy badani (czego można było zresztą oczekiwać) zgodnie podkreślali walor niskiego 

oprocentowania pożyczki, a także walor minimalnych wymogów, co do zabezpieczeń (trzeba 

przy tym pamiętać, że w rzeczywistości dla wielu pożyczek były przyjmowane większe 

zabezpieczenia, niż minimalne w postaci weksla własnego in blanco); kwestia ta była również 

wskazywana jako  główna zaleta pożyczek w trakcie wywiadów jakościowych; 
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• bardzo pozytywnie oceniano wsparcie doradcze, zapewniane przez TISE. Bardzo korzystnie 

oceniano też niewielki poziom skomplikowania dokumentacji, wymaganej do pozyskania 

pożyczki, tylko niecałe 17% badanych uznało ją za skomplikowaną, 

• jeżeli chodzi o postulaty zmian w obecnej ofercie pożyczkowej, to badani zwracali przede 

wszystkim uwagę na potrzebę wprowadzenia dłuższej karencji w spłacie rat kapitałowych 

(48% badanych) i zwiększenie maksymalnej wartości pożyczki (41%). Znaczna grupa badanych 

zwracała też uwagę na ograniczenie, jakim jest wymóg wykorzystania pożyczki do 

poszerzenia prowadzonej działalności (43%). Tylko bardzo niewielka grupa respondentów 

(18%) uważała natomiast, że zasadne byłoby wydłużenie maksymalnej zapadalności pożyczki; 

wiele z poruszanych tu kwestii wynika z silnego sparametryzowania pożyczek ES Funduszu 

(ogranicza to możliwość bardziej adekwatnego dopasowania oferty pożyczkowej do potrzeb 

przedsiębiorstw społecznych). 

Podobne wnioski sformułowano na podstawie analizy ankiet ewaluacyjnych, wypełnianych przez 

klientów TISE. Warto jednak wskazać na dodatkową korzyść wynikającą z korzystania z oferty ES 

Funduszu: „Prawie 92% ankietowanych ocenia, że dzięki uzyskanej pożyczce nabędą umiejętności 

niezbędne do planowania i realizacji kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Aż 82% ankietowanych 

zadeklarowało gotowość do zaciągania kolejnych pożyczek służących rozwojowi przedsiębiorstwa po 

uzyskaniu pożyczki oferowanej w ramach ES Funduszu”61. 

Opinie o ofercie TISE wyrażane przez przedstawicieli poszczególnych typów PES nie są szczególnie 

zróżnicowane, co prezentujemy poniżej. Jedynie przedstawiciele spółdzielni socjalnych i organizacji 

pozarządowych nieco częściej wskazują na zasadność wydłużenia okresu pożyczki. 

Tabela 9.Opinie o ofercie TISE w ramach ES funduszu w podziale na poszczególne typy PES
62

 

 Odpowiedź
63

 Organizacja 
pozarządowa 

Spółdzielnia 
pracy 

Spółdzielnia 
socjalna 

TISE zapewnia profesjonalne 
wsparcie doradcze, związane z 
pozyskiwaniem pożyczki 

Tak 100% 100% 99% 

Nie 0% 0% 1% 

Dokumentacja niezbędna do 
uzyskania pożyczki jest 
skomplikowana 

Tak 15% 18% 23% 

Nie 85% 82% 67% 

Pożyczka ma bardzo atrakcyjne 
oprocentowanie 

Tak 100% 100% 100% 

Nie 0% 0% 0% 

Maksymalna wartość pożyczki 
jest zbyt niska 

Tak 33% 36% 43% 

Nie 59% 55% 50% 

Minimalne wymogi dotyczące 
zabezpieczenia pożyczki (weksel 
własny in blanco) są bardzo 

Tak 93% 91% 93% 

Nie 7% 9% 4% 

                                                      
61

 Badanie satysfakcji beneficjentów ostatecznych w projekcie systemowym „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej” realizowanym w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; 
Materiał przekazany przez MIR. 
62

 Ze względu na zbyt małe liczebności w próbie pominęliśmy odpowiedzi spółek non profit, organizacji kościelnych i 
spółdzielni niewidomych. 

63
 Tak=zdecydowanie tak + raczej tak. Nie = zdecydowanie nie + raczej nie. Odpowiedzi trudno powiedzieć pominęliśmy. 
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korzystne 

Ograniczeniem jest wymóg 
przeznaczenia pożyczki na 
rozszerzenie działalności 

Tak 46% 54% 42% 

Nie 48% 45% 56% 

Celowa byłaby dłuższa karencja 
w spłacie rat kapitałowych 

Tak 47% 36% 50% 

Nie 50% 64% 50% 

Okres pożyczki jest zbyt krótki Tak 16% 0% 21% 

Nie 78% 100% 79% 

Źródło: CATI (ES Fundusz, N=147) 

Badanych zapytano także o to, skąd dowiedzieli się o ofercie pożyczkowej TISE w ramach ES 

Funduszu, wyniki odpowiedzi prezentujemy na poniższym rysunku. 

Rysunek 9. Źródła informacji o ofercie TISE w ramach ES Funduszu  

 

Źródło: CATI (ES Fundusz, N=159) 

Powyższy wykres jasno wskazuje, że głównymi źródłami informacji o ofercie pożyczkowej w ramach 

ES Funduszu były informacje przekazywane przez inne organizacje / PES, z którymi współpracują 

respondenci (27,7%), natomiast na drugim miejscu działania samego TISE w postaci 

rozpowszechniania informacji, zamieszczanych na stronie internetowej (22%), bezpośrednich 

kontaktów z TISE (15%) oraz organizowanych przez TISE seminariów (10,7%), a także strony 

internetowe przeznaczone dla tego sektora (19%), jak i informacje przekazywane przez 

współpracujący z daną organizacją Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (9%). Pokazuje to, że 

OWES nie zawsze informują przedsiębiorstwa społeczne o ofercie ES Funduszu w wystarczającym 

stopniu, co wynika zapewne z niedostatecznego przygotowania kadry OWES do tego zadania. Deficyt 

ten może zostać ograniczony dzięki procesowi akredytacji OWES. Wskazane jest również zwrócenie 

na ten aspekt uwagi w projektach samych OWES oraz projektach wspierających działania OWES, 

które będą realizowane w okresie 2014-2020.  
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Widoczne są pewne różnice ze względu na typ organizacji. Dla organizacji pozarządowych trzy 

najważniejsze źródła informacji to:  

• strony internetowe dla organizacji pozarządowych, 

• informacja uzyskana bezpośredni od TISE 

• inne organizacje pozarządowe / PES. 

Podczas gdy dla spółdzielni socjalnych podstawowe źródła informacji to:  

• inne organizacje pozarządowe / PES, 

• strona internetowa TISE, 

• ośrodki wsparcia ekonomii społecznej.  

Pokazuje to, że w docieraniu do potencjalnych pożyczkobiorców (PES) należy stosować zróżnicowane 

strategie, dostosowane do specyfiki grup docelowych.  

Jak wynika z badania, z oferty ES Funduszu często korzystały też organizacje nieskutecznie starające 

się wcześniej o kredyt w banku. Podmioty, którym nie udało się pozyskać finansowania zwrotnego na 

rynku, kierowały się stosunkowo często do instytucji wyspecjalizowanych, takich właśnie jak TISE, 

który jest operatorem ES Funduszu. Podmioty te zwykle w pierwszej kolejności kierowały się do 

banku, w którym posiadały rachunek, a dopiero w przypadku niepowodzenia w banku zaczynały 

poszukiwać wyspecjalizowanych instytucji. Dobrze ilustruje to poniższy cytat z wywiadu 

indywidualnego. 

A jeżeli chodzi o banki to Państwo się w ogóle starali kiedyś w banku wziąć?  

Tak, tak, oczywiście, ale w naszym banku to nie mieli dla nas w ogóle oferty pożyczkowej, ponieważ 

jesteśmy oddzielnym podmiotem dla nich, bardzo trudno im jest nas określić w jakiejś kategorii… I jak 

już nawet się okazało, że wiadomo, co i jak ugryźć, tę naszą specyfikę, to nie mamy działalności 

gospodarczej, więc nie wypracowujemy żadnego zysku, więc oni po prostu nie umieją naszej 

wypłacalności określić mimo umów wieloletnich [na dotacje]. 

Ostatecznie organizacja ta skorzystała z oferty funduszy specjalizujących się w pożyczkach dla 

organizacji pozarządowych. Należy przy tym podkreślić, że jako podmiot nie prowadzący działalności 

gospodarczej, organizacja ta nie mogła skorzystać z oferty ES Funduszu.  

W wywiadach jakościowych powyższy schemat powtarzał się wielokrotnie: bank macierzysty, 

ewentualnie inny bank komercyjny, a dopiero w dalszej kolejności wyspecjalizowane fundusze 

pożyczkowe. Co ciekawe, tylko w jednym wywiadzie wskazano na przykład nawiązania współpracy z 

bankami spółdzielczymi, niestety zakończonej niepowodzeniem. Inaczej wyglądało to w przypadku 

organizacji bardziej doświadczonych, które znały już ofertę ES Funduszu – wtedy, oceniając ją jako 

dużo bardziej atrakcyjną od rynkowych, organizacje kierowały się w pierwszej kolejności do ES 

Funduszu.   

W tym miejscu warto podkreślić, że oferta ES Funduszu kierowana jest do przedsiębiorstw 

społecznych. W związku z tym nie mogą z niej korzystać wszystkie podmioty ekonomii społecznej, 

czyli np. organizacje prowadzące podmioty reintegracyjne czy też organizacje pozarządowe 

prowadzące działalność pożytku publicznego (odpłatną czy też nieodpłatną). Równocześnie tego typu 
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podmioty również stanowią ważną część szeroko rozumianej ekonomii społecznej (choć zwykle tak 

się nie definiują) i również potrzebują finansowania zwrotnego dla sprawnego funkcjonowania.  

My w ogóle nie robimy nic związanego z ekonomią jako taką, jesteśmy zwyczajną organizacją –trochę 

trudno jest ją skategoryzować. Mamy duży wynik finansowy, ale nie mamy działalności gospodarczej, 

mało mamy przypływu w gotówce i tak trochę to jest taka pomoc społeczna. (…) Natomiast o tym, że 

ekonomie społeczne mają jakąś specjalną [ofertę pożyczkową]- gdzieś to czytałam na stronie 

internetowej i tylko tyle. W ogóle na ten temat nie rozmawialiśmy. 

Podmiot ten również nie mógł uzyskać finansowania w banku i ostatecznie skorzystał z oferty 

PAFPIO. Pokazuje to jednak, że do kwestii dostępu do finansowania dla PES (zgodnie z definicją 

stosowaną przez MIR) nie można podchodzić tylko z punktu widzenia organizacji prowadzących 

działalność gospodarczą. Ułatwienie dostępu do finansowania zwrotnego mogłoby znacząco 

wspomóc działalność tych podmiotów, o czym mówi jeden z respondentów: 

(…) na przykładzie organizacji które gdzieś tam znam, że taka jedna pożyczka na remont samochodu 

czy zakup nowego samochodu mogła naprawdę pomóc, wynieść na zupełnie inny poziom jeśli chodzi 

o świadczenie usług ale takiego rozwoju, dawania sobie rady z różnymi rzeczami. 

PES jako beneficjenci finansowania dłużnego z sektora bankowego 

Jak podano wcześniej, na zamiar pozyskania finansowania ze źródła bankowego w okresie ostatnich 3 

lat wskazało od ok. 20% do 30% badanych podmiotów ekonomii społecznej. W tym miejscu 

przedstawiamy wyniki badania obrazujące skuteczność tych zamiarów.  

Tabela 10. Czy udało się pozyskać finansowanie w postaci kredytu bankowego? 

 TAK NIE 
Procedura w 

toku 

PES (próba ogólna) 70,2% 22,8% 7,0% 

Pożyczkobiorcy ES Funduszu 41,0% 59,0% 0,0% 

Źródło: CATI (PES, N=57, ES Fundusz, N=49) 

Skuteczność w pozyskaniu finansowania ze źródła bankowego była wyższa w ogólnej populacji 

badanych PES. Relatywnie większe szanse na uzyskanie kredytu miały organizacje większe, z 

budżetem powyżej 1 mln zł. Sytuacja była również zróżnicowana ze względu na typ podmiotu. Choć 

liczba podmiotów w próbie, które starały się o kredyt jest niewielka, to widać, że wyraźnie częściej  

skutecznie aplikowały inne podmioty oraz podmioty reintegracyjne, a nieskutecznie aplikowały 

spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe. 

W przypadku PES - pożyczkobiorców ES Funduszu - skutecznymi kredytobiorcami było 41% 

podmiotów. W tej grupie szczególnie dużo nieskutecznych podmiotów było wśród spółdzielni 

socjalnych (5 na 20 starających się o kredyt), a wśród organizacji pozarządowych kredyt uzyskała co 

druga.  
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Rysunek 10. Skuteczność w staraniu się o kredyt w banku  

 

Źródło: CATI (N=53 - z wyłączeniem przypadków nie zakończonej procedury pozyskiwania kredytu) 

W przypadku innych typów podmiotów te, które starały się o kredyt, są w relatywnie dobrej sytuacji i 

finansowej i w związku z tym nie mają trudności w pozyskaniu kredytu i ustanowieniu zabezpieczeń. 

Przykładem może być spółdzielnia inwalidów, która planuje inwestycję budowlaną o wartości 4 mln zł 

i w momencie realizacji badania starała się o kredyt.  

Jesteśmy w trakcie zbierania ofert od kilku banków i będziemy rozmawiać. (…) Tyle co żeśmy się 

zorientowali, to raczej nie [będziemy mieli trudności w pozyskaniu kredytu – przyp. aut.]. Firma jest w 

dobrej kondycji, mamy dobre zyski, mamy wysoki fundusz zasobowy, fundusz udziałowy, więc banki 

się lekko biją, przebijają ofertami, jeżeli chodzi o procenty. Jeżeli bank schodzi sporo poniżej 2% marży 

plus WIBOR, to znaczy, że chyba zależy im na kliencie. 

Zaznaczyć należy, że zabezpieczeniem tego kredytu będzie hipoteka ustanowiona na 

nieruchomościach spółdzielni.  

Innym przykładem może być organizacja pozarządowa, która założyła też spółdzielnię. Organizacji tej 

udało się pozyskać kredyt obrotowy z banku. Zdaniem rozmówczyni głównymi czynnikami 

umożliwiającymi uzyskanie kredytu były: długoletnia współpraca z bankiem oraz posiadany kapitał.  

Tak, mamy zabezpieczenie. W spółdzielni mamy konta założycielskie. Poza tym jesteśmy wieloletnim 

partnerem tego banku. Mamy od początku działalności tam konta, więc znają nas bardzo dobrze. 

Wiedzą, że jesteśmy rzetelni.  

Jednak w przypadku większej inwestycji (o wartości 2,5 mln zł) podmiot ten uzyskał długoterminową, 

(30-letnią) i niskooprocentowaną pożyczkę od instytucji wyspecjalizowanej w finansowaniu PES, 

działającej w jednym z krajów UE. Pożyczkę tę jednak podmiot ten uzyskał za pośrednictwem swojej 

organizacji „matki” zarejestrowanej w tym kraju.  

Powyższe przykłady pokazują, że istnieje grupa PES o stosunkowo ustabilizowanej sytuacji 

finansowej, które są w stanie pozyskać finansowanie zwrotne.  

Zebrane dane pokazują, że udział PES, które skutecznie pozyskały kredyty jest nieznaczny i oscyluje 

w granicach ok. 13%-17% badanych populacji. Jak zaznaczyliśmy wcześniej, widoczne jest także to, 
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że podmioty o większych obrotów częściej pozyskiwały finansowanie dłużne z sektora bankowego, 

w stosunku do organizacji mniejszych.  

PES - kredytobiorcy - w większości pozyskiwały kredyty w wysokości do 100 tys. zł. (prawie 49% 

transakcji kredytowych) oraz w granicach powyżej 100 tys. do 500 tys. zł (41%), przy czym, w gronie 

pożyczkobiorców ES Funduszu średnia wartość kredytu ukształtowała się na poziomie ok. 125 tys. 

zł. 

PES (populacja ogólna) bardzo rzadko korzystały z pożyczek pozabankowych (funduszy pożyczkowych 

- z badania wyeliminowano PES - beneficjentów ES Funduszu). Badanie ujawniło, że z 

pozabankowego instrumentu dłużnego skorzystało tylko nieco ponad 4% PES - a więc grupa ta jest 

ponad czterokrotnie mniejsza od grupy korzystających z kredytów. Najczęściej źródła pozabankowe 

stanowiły pożyczki z funduszy prowadzonych przez TISE i PAFPIO (w oparciu o środki własne tych 

organizacji). 

Odwołując się do kolejnych danych z badania, dotyczących ogólnej populacji PES, w procesie 

pozyskiwania kredytu organizacje sięgały po zabezpieczenia w formie poręczeń / gwarancji. 

Ostatecznie jednak, z poręczeń skorzystało tylko ok. 1/3 z nich - były to gwarancje bankowe, 

gwarancje ubezpieczeniowe oraz poręczenia otrzymane od innych (znajomych). W analizowanej tu 

grupie (kredytobiorcy) ewentualna niedostępność poręczeń / gwarancji nie spowodowała jednak nie 

zaciągnięcia kredytu. Oznacza to, że ostatecznie PES były w stanie zmobilizować wymagane 

zabezpieczenia.  

Badane PES (kredytobiorcy skuteczni) pytani byli również o napotkane przeszkody w trakcie 

pozyskiwania kredytu. Na problem polegający na braku wymaganych zabezpieczeń wskazało ok. 

30% kredytobiorców (ostatecznie byli oni jednak w stanie pozyskać kredyty). Problem braku 

zabezpieczeń nie był też decydujący w przypadku PES, które starały się o kredyt, ale go nie 

otrzymały. Było tak zarówno w przypadku potencjalnych kredytobiorców (nieskutecznych) 

zidentyfikowanych w próbie ogólnej PES (brak tego rodzaju wskazań), jak i pośród kredytobiorców w 

grupie korzystających z pożyczek ES Funduszu (ok. 10% wskazań na ten czynnik, jako powód nie 

otrzymania kredytu). Wreszcie, na problem braku zabezpieczenia wskazywały również podmioty (PES 

próba ogólna), które w ostatnich 3 latach w ogóle nie podejmowały prób pozyskania kredytów - 

wskazań takich było ok. 12% (był to trzeci w kolejności czynnik, powodujący nie ubieganie się o 

finansowanie dłużne ze źródła bankowego - istotny, ale jednak nie najważniejszy; największe 

znaczenie przypisywano niewystarczającym przychodom oraz obawom towarzyszącym zadłużaniu 

się).  

Co interesujące, jeszcze rzadszym zjawiskiem było korzystanie z zinstytucjonalizowanej oferty 

poręczeniowej / gwarancyjnej w grupie kredytobiorców - beneficjentów ES Funduszu. W gronie 

dwudziestu kredytobiorców tylko dwa podmioty skorzystały z takiej oferty - instrumentami 

zabezpieczającymi, z których skorzystano były: jedna gwarancja ubezpieczeniowa i jedna gwarancja 

należytego wykonania kontraktu. Żadna badana organizacja nie skorzystała natomiast z oferty 

funduszu poręczeniowego. 

Trudności w pozyskaniu zabezpieczeń ze źródeł zinstytucjonalizowanych (funduszy / programów 

poręczeniowych) nie były dyktowane ceną poręczenia (gwarancji). Czynnik ten, jako bariera 
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ograniczająca dostępność poręczeń nie był w ogóle wskazywany. Podobna konstatacja dotyczy kwoty 

finansowania - w badaniu nie odnotowano wskazań, że czynnikiem zniechęcającym (stanowiącym 

ograniczenie) była nieodpowiednia kwota oferowanego finansowania. Można zatem przyjąć, że PES - 

kredytobiorcy - z chwilą uzyskania kredytu, traktowały jego kwotę jako odpowiadającą zgłaszanym 

potrzebom.  

Analiza PES, które nie pozyskały kredytu, pomimo podjętych starań (kredytobiorcy nieskuteczni) 

Jak informowaliśmy, pośród PES starających się o kredyt, ok. 23% nie uzyskało kredytu. Co 

interesujące, wśród pożyczkodawców, którzy korzystali z oferty TISE, kredytu bankowego nie 

uzyskało aż 59% podmiotów starających się o kredyt – mamy więc u do czynienia ze zdecydowanie 

większym udziałem "niepowodzeń". Jak wykazano wcześniej, dla części PES niepowodzenie w 

staraniu się o kredyt w banku było bezpośrednim impulsem do zainteresowania się ofertą ES 

Funduszu.  

Przyczyny nieuzyskania kredytu są zbieżne z identyfikowanymi wcześniej problemami. Ze względu na 

małą liczebność podmiotów, które znalazły się w tej kategorii, na poniższym wykresie podano łącznie 

odpowiedzi podmiotów, które skorzystały z oferty ES Funduszu oraz takich, które z takich oferty nie 

korzystały (podmioty mogły wskazać więcej niż jedną odpowiedź). Najczęściej wskazywana była 

odmowa z powodu specyfiki branży, w której działają podmioty. Potwierdzają to również wyniki 

badania jakościowego.   

Dla banku w którym ubiegaliśmy się o kredyt - taka organizacja jak nasza nie jest wiarygodna. 

Posiadany znaczny majątek nie stanowił ich zdaniem zabezpieczenia i bank nie kontynuował rozmów. 

Odmówił kredytu  bez negocjacji. 

Przykład ten pokazuje, że nawet kiedy podmiot dysponuje zabezpieczeniem, może mieć trudności z 

uzyskaniem kredytu, co często wynika tylko z jego (specyficznej) formy prawnej.  

Rysunek 11. Powody nie uzyskania kredytu bankowego (liczba wskazań, pytanie wielokrotnego wyboru) 

 

Źródło: CATI (PES, N=13, ES Fundusz, N=29) 

Druga grupa przyczyn dotyczy sytuacji finansowej PES. Okazuje się, że przy bardziej pogłębionej 

analizie, sytuacja finansowa tych podmiotów nie pozwala im na uzyskanie kredytów. Potwierdzają 
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to też opinie samych przedstawicieli instytucji finansowych, nawet tych współpracujących od lat z 

PES. Wskazują oni na:  

• niepewną sytuację rynkową PES, co dotyczy szczególnie spółdzielni socjalnych, których 

historia działalności jest zazwyczaj krótka, a sytuacja rynkowa zwykle bardzo niepewna i 

nieustabilizowana, 

• niską jakość dokumentów finansowych PES, które nie spełniają standardów oczekiwanych 

przez instytucje finansowe.  

Powyższe wiąże się niewątpliwie z niskim poziomem kompetencji w zakresie zarządzania finansami 

w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych. Co istotne, problem ten dotyczy 

zarówno podmiotów mniejszych, działających od niedawna, jak i większych, zatrudniających 

personel, o ugruntowanej pozycji w sektorze społecznym. Jak dowodzą wyniki innego badania na 

temat zarządzania finansowego, przedstawiciele kadry zarządzającej tych podmiotów mają 

podstawowe deficyty w zakresie kompetencji zarządzania finansami. Przekłada się to na problemy z 

płynnością finansową, która dotyka różnych podmiotów. W takich sytuacjach część z nich korzysta z 

oferty instrumentów zwrotnych64. 

Trzecia grupa przyczyn wiąże się z warunkami udzielonego kredytu. Dotyczą tego wskazania na zbyt 

duże ryzyko dla naszej organizacji (taki wniosek można wyciągnąć po zapoznaniu się ze szczegółami 

oferty) oraz odpowiedzi inne, wśród których większość respondentów deklarowało, że sami 

zrezygnowali. Pokazuje to, że dla znacznej części podmiotów główną barierą była ich własna 

sytuacja finansowa.  

Dopiero na kolejnym miejscu wśród przyczyn występuje brak zabezpieczenia. Przy czym, ponownie 

kwestia ta nie jest jednoznaczna. W próbie ogólnej PES żaden z badanych podmiotów nie wskazał na 

problem zabezpieczenia jako przyczynę braku dostępu do kredytu. Natomiast wśród 

pożyczkobiorców ES Funduszu, taki powód podało 3 na 29 podmiotów. Trudność w ustanowieniu 

zabezpieczeń dotyczy szczególnie podmiotów o krótkiej historii działalności i krótkiej lub braku 

historii kredytowej, jak również braku jakiekolwiek majątku, który mógłby służyć jako zabezpieczenie. 

Problem ten dotyczy również szczególnie kredytów o charakterze obrotowym - bowiem w przypadku 

kredytów inwestycyjnych zwykle zabezpieczenie może być (i jest) ustanawiane na przedmiocie 

inwestycji.  

Niska liczba wskazań na problem zabezpieczeń może wskazywać, że PES, które mają trudności z 

ustanowieniem zabezpieczeń, rezygnują ze starania się o kredyt jeszcze przed złożeniem wniosku o 

udzielenie kredytu. Może być też tak, że podmioty, których wnioski nie zostały ocenione (ze 

względu na brak oferty lub niską zdolność kredytową), nie przeszły do etapu ustanawiania 

zabezpieczeń. W praktyce jednak często te poszczególne czynniki wzajemnie się wzmacniają. 

Potwierdzają to również wywiady jakościowe. Jak opisuje to jeden z przedstawicieli organizacji 

pozarządowej:  
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 Badanie standardów zarządzania finansami w NGO; MABOR Centrum Doradztwa i Szkoleń;  http://pafpio.pl/wp-content 
/uploads/2014/04/raport_badanie-standardow-zarzadzania-finansami-w-ngo1.pdf 
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W banku było o tyle trudno, że bank nie mógł zrozumieć nas na początku, a potem jak nas zrozumiał, 

to zmieniły się reguły finansowania i nie chcieli nam udzielić kredytu. Bo myśmy chcieli mieć 

obrotówkę w banku, na kilka tysięcy zł, ale nie chcieli nam dać.  

A dlaczego nie chcieli dać, mówili?  

Mówili, wtedy mieliśmy słabe wyniki finansowe – to po pierwsze, a dwa – że żadnego majątku nie 

mamy.  

Cytat ten pokazuje, że przyczyny nieudzielenia kredytu są wzajemnie sprzężone: brak oferty 

banków, zła sytuacja finansowa i brak zabezpieczeń PES – wszystko to tworzy barierę w dostępie do 

kapitału nie do przebycia dla wielu organizacji.  

Podobnie wygląda to z perspektywy spółdzielni socjalnej. Jak przedstawia to przedstawiciel jednej z 

nich:  

Wydaje mi się, że spółdzielnie nie są partnerem dla banków komercyjnych. Właściwie do trzech 

składaliśmy i dostaliśmy odmowną decyzję. Spółdzielnia nie ma majątku, nie może żadnej hipoteki 

pod zastaw podać, więc nie ma za bardzo podstaw, żeby udzielić kredytu. 

Jak podsumowanie powyższych rozważań, na kolejnym rysunku pokazano, jaka jest struktura całej 

próby badanych podmiotów, co ułatwia analizę faktycznej skali korzystania z instrumentów 

zwrotnych. Jak wynika z poniższego zestawienia, w praktyce zaledwie ok. 17% ogółu PES (próba 

ogólna) i tylko 13% pożyczkobiorców ES Funduszu uzyskało w ciągu ostatnich trzech lat kredyt w 

banku.  

Rysunek 12. Podsumowanie struktury próby badanych PES i badanych pożyczkobiorców ES Funduszu ze względu na 
zainteresowanie i korzystanie z kredytów bankowych 

 

Źródło: CATI (PES, N=235, ES Fundusz, N=159);  

Uwaga: w próbie ogólnej PES wystąpiły przypadki, w których część organizacji realizowała procedurę ubiegania się o kredyt - dlatego 
kategorie "kredyt został udzielony" i "kredyt nie został udzielony" nie sumują się do procentowania dla kategorii "starali się"; sytuacja taka 
nie wystąpiła w przypadku pożyczkobiorców ES Funduszu.  
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Oddzielnę grupą, którą badaliśmy były PES – potencjalni pożyczkobiorcy ES Funduszu, którzy nie 

uzyskali pożyczki lub zrezygnowali z ubiegania się o nią w trakcie procesu aplikowania. Niestety, w 

ramach tej grupy udało się przeprowadzić tylko 8 wywiadów, stąd też ich wyniki trudno traktować 

jaki reprezentatywne. W badanej grupie znalazł się jedna spółka non-profit, 4 spółdzielnie socjalne 

oraz 3 organizacje pozarządowe. Podstawowe wnioski, jakie jednak można wyciągnąć z analizy 

odpowiedzi są następujące: 

• 6 (75%) badanych nieskutecznych pożyczkobiorców wskazywało, że powodem ubiegania się o 

pożyczkę były konkretne plany rozwojowe, przy jednoczesnym braku środków na ich realizację; 

• Powodem nie otrzymania pożyczki/rezygnacji z ubiegania się o nią było zbyt duże ryzyko 

związane z finansowaniem przedsięwzięcia (3 organizacje), brak wymaganych zabezpieczeń (1 

organizacja), zmiana planów lub brak możliwości realizacji przedsięwzięcia (2 organizacje) oraz 

wyczerpanie środków na pożyczki (1 wskazanie), jedna organizacja nie podała powodu. 

Z punktu widzenia badanych organizacji brak zabezpieczeń bywał istotnym lub kluczowym 

problemem przy pozyskiwaniu finansowania dłużnego (3 wskazania), większość (5 organizacji) 

wskazywała jednak, że ich zdaniem problem braku zabezpieczeń nie stanowił znaczącego 

ograniczenia. Z drugiej strony aż 7 z 8 badanych organizacji deklarowało zainteresowanie przyszłym 

instrumentem poręczeniowym 

4.2. Plany na przyszłość i rola poręczeń 

Podmioty ekonomii społecznej informują o planach rozwojowych na najbliższe dwa lata (2016-2017).  

Skonkretyzowane plany posiada znaczna liczba badanych PES, przy czym pod tym względem 

zdecydowanie lepiej wypadają beneficjenci ES Funduszu (ok. 52% - podmioty w próbie ogólnej65 i 

aż ok. 90% pożyczkobiorcy ES Funduszu).  

Rysunek 13. Planowane wydatki rozwojowe w najbliższych 2 latach 

 

Źródło: CATI (PES, N=235, ES Fundusz, N=159) 

W obu badanych grupach najczęściej jako przyszłe inwestycje wskazywane są wydatki na adaptację 

i remonty budynków (pomieszczeń), pojazdów i wyposażenia - wskazuje na nie ok. 46% PES 
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 W grupie tej, podobnie często informują o planach rozwojowych organizacje prowadzące działalność reintegracyjną (ok. 
52% takich podmiotów) i - wyraźnie częściej - spółdzielnie socjalne (ok. 67%).  
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planujących wydatki rozwojowe i ok. 44% pożyczkobiorców ES Funduszu. W obu grupach na drugim 

miejscu preferencji wydatkowych znajdują się zakupy maszyn i/lub wyposażenia. Natomiast 

hierarchia pozostałych wydatków jest już bardziej zróżnicowana, przy czym w obu grupach 

pierwszych pięć kategorii najczęściej wskazywanych wydatków jest podobne. Widoczne jest także to, 

że beneficjenci ES Funduszu wskazywali częściej poszczególne cele wydatków66 - świadczy to, że ich 

plany rozwojowe są szersze i artykułowane znacznie odważniej. 

W obu grupach badanych nie można wskazać istotnego zróżnicowania planów rozwojowych, w 

zależności od rodzaju PES. 

Tabela 11. Kierunki wydatków rozwojowych 

Przedmiot (cel) PES ES Fundusz 

Adaptacja i remont budynków / pomieszczeń / maszyn / pojazdów 46,3% 43,7% 

Zakup maszyn i/lub wyposażenia 25,2% 42,3% 

Wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów/usług 19,5% 29,6% 

Zakup samochodu i/lub innych pojazdów 14,6% 17,6% 

Zakup towarów i materiałów do produkcji/świadczenia usług 13,0% 28,9% 

Źródło: CATI (PES, N=123, ES Fundusz, N=142) 

Choć wskazane powyżej kategorie planowanych wydatków dotyczą przede wszystkim dóbr 

inwestycyjnych, to jednak w obu grupach PES często wskazywano również na wydatki o charakterze 

obrotowym, obejmujące prefinansowanie projektów dotacyjnych, jak i inne wydatki obrotowe 

związane z prowadzoną działalnością. Częstość wskazań na te cele wyniosła ok. 13% w próbie ogólnej 

PES i ok. 18% wśród pożyczkobiorców ES Funduszu. Wydatki obrotowe stanowią więc bardzo ważną 

kategorię, bowiem łącznie z finansowaniem zakupu towarów i materiałów do produkcji / 

świadczenia usług częstość wskazywania na nie wyniosła ok. 26% w próbie ogólnej i aż 47% wśród 

beneficjentów ES Funduszu.  

Jeśli chodzi o poziom planowanych wydatków rozwojowych, to w przeważającej mierze będą to 

wydatki sięgające kwoty 500 tys. zł (ok. 73% PES próba ogólna i ok. 80% PES pożyczkobiorcy ES 

Funduszu), w tym jednak zdecydowanie przeważać będą wydatki mniejszych rozmiarów, a więc nie 

przekraczające kwoty 100 tys. zł (dla obu grup PES stanowić będą one ok. 40%). W obu grupach 

podobnie często wskazywane są wydatki większych rozmiarów (pamiętając, że generalnie występują 

one znacznie rzadziej), tj. powyżej 500 tys. zł (po 6%) i powyżej 1 mln zł - 13% PES próby ogólnej i 11% 

pożyczkobiorcy ES Funduszu. Warto przy tym zwrócić uwagę na istotne zróżnicowanie wewnętrzne w 

próbie ogólnej PES. Mianowicie, w populacji tej widoczny jest znacznie większy udział wydatków 

niższej wartości w przypadku spółdzielni socjalnych - na wydatki w kwocie do 100 tys. zł wskazuje ok. 

63% spółdzielni socjalnych, a 25% na wydatki w kwotach powyżej 100 tys. do 0,5 mln zł i ok. 6% 

powyżej 0,5 mln zł. 
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 Pytanie dawało możliwość wielokrotnego wyboru. Beneficjenci ES Funduszu częściej wskazywali wiele opcji wyboru. 



 
66 

 

Rysunek 14. Wartość planowanych wydatków rozwojowych 

 

Źródło: badanie CATI (PES, N=123, ES Fundusz, N=142) 

PES przewidują, że planowane wydatki rozwojowe będą finansowane z rozmaitych źródeł. W 

większości jednak mają to być źródła bezzwrotne - dotacje. Jako przyszłe źródło finansowania 

wskazywane są one zdecydowanie najczęściej przez PES z próby ogólnej - ok. 90% wskazań, gdy w 

przypadku beneficjentów ES Funduszu wskaźnik ten wynosi "tylko" 50%. Z kolei, jeśli chodzi o 

przychody z działalności gospodarczej to w próbie ogólnej PES na źródło to wskazuje "tylko" ok. 24% 

organizacji, a w grupie pożyczkobiorców ES Funduszu już 58%. Natomiast w obu populacjach 

badanych podmiotów, znaczenie w przyszłości źródeł dłużnych bankowych jest niewielkie: w próbie 

ogólnej PES na kredyty jako źródło finansowania działalności wskazuje ok. 11% organizacji, a pośród 

beneficjentów ES Funduszu ok. 12%. Z oczywistych powodów, w gronie beneficjentów ES Funduszu 

pożyczki pozabankowe (o podobnym kształcie jak oferowane przez TISE) wskazywane są bardzo 

często jako przyszłe źródło finansowania (56%)  - oznacza to, z jednej strony, generalną, pozytywną 

ocenę tego instrumentu finansowania, z drugiej zaś to, że pożyczkobiorcy ES Funduszu są otwarci na 

korzystanie z finansowania dłużnego. Zapewne na opinie te mają wpływ pozytywne doświadczenia 

nabyte w wyniku korzystania z pożyczek TISE. 

W badaniu respondenci poproszeniu zostali o oszacowanie wartości kredytów, które ich organizacje 

skłonne byłyby zaciągnąć, uwzględniając swoje potrzeby rozwojowe. 
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Rysunek 15. Wielkość finansowania dłużnego (kredytów), jakie zamierza pozyskać w przyszłości PES 

 

Źródło: CATI (PES, N=194, ES Fundusz, N=126) 

Potrzeby kredytowe PES koncentrują się w przedziale do 100 tys. zł (ponad 2/3 wskazań), przy 

czym duża ich część dotyczy finansowania małych rozmiarów, a więc kwot do 25 tys. zł (przedział 

ten wskazywany był najczęściej przez podmioty prowadzące działalność reintegracyjną; wskazania 

pozostałych rodzajów PES były zbliżone do wyników uśrednionych dla całej próby ogólnej PES). 

Zapotrzebowanie na finansowanie o wartości przekraczającej 100 tys. zł do 0,5 mln wyraża ok. 20% 

PES67. Uwidacznia się tu wyraźne zróżnicowanie względem pożyczkobiorców ES Funduszu, którzy 

informują o większych potrzebach. Na przedział do 100 tys. zł wskazuje ok. 55% respondentów. 

Natomiast, znaczna część respondentów (ok. 33%) poinformowała o potrzebach w przedziale od 

ponad 100 tys. do 0,5 mln zł. Jednocześnie, znacznie większy okazał się udział organizacji 

wskazujących na przedział od ponad 50 tys. do 100 tys. zł. (ok. 30%) i bardzo nieznaczny 

wskazujących na najniższe kwoty finansowania. Operując przybliżonymi wielkościami średnimi dla 

poszczególnych grup, przeciętna wielkość zapotrzebowania PES próby ogólnej wynosi ok. 272 tys. 

zł, a pożyczkobiorców ES Funduszu blisko 292 tys. zł. To w sumie niewielkie zróżnicowanie średniej 

wynika z faktu, że w próbie ogólnej PES znalazło się więcej podmiotów informujących o zamiarach 

pozyskiwania finansowania o bardzo wysokim poziomie. 

Zestawienie tych danych z planami, dotyczącymi korzystania z konkretnych źródeł finansowania 

wskazuje, że w grupie ogólnej PES tylko część zapotrzebowania ma być finansowana przy 

wykorzystaniu źródła dłużnego - PES zamierzają zatem korzystać z różnych źródeł (głównie dotacji), 

przy czym źródła dłużne traktowane są przez tą grupę przede wszystkim jako uzupełniające. Podejście 

takie jest zrozumiałe, uwzględniając dotychczas dominujące schematy finansowania tj. głównie 

opieranie finansowania działalności bieżącej i rozwojowej na źródłach bezzwrotnych. Znamienne jest 

jednak to, że podmioty które w przeszłości skorzystały z finansowania dłużnego w postaci pożyczki, 
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 Należy tu dodać, że próba ogólna PES nie obejmowała organizacji najmniejszych rozmiarów, za jakie uznano te, których 
przychody w 2014 r. były mniejsze niż 100 tys. zł. Prawdopodobnie, gdyby włączyć do badania takie organizacje, udział 
niskich poziomów potrzeb kredytowych byłby jeszcze większy. 
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wykazują zdecydowanie wyższą gotowość (i plany) do ponownego korzystania z takiego źródła, a 

ponadto informują one o wyższych kwotach oczekiwanego finansowania (pożyczkobiorcy ES 

Funduszu). Uwidaczniają to dobrze odpowiedzi na pytanie, dotyczące głównych źródeł finansowania 

wydatków rozwojowych, których udzielili pożyczkobiorcy ES Funduszu. Jak pamiętamy, w grupie tej 

pożyczka, jako źródło finansowania wydatków rozwojowych, była wskazywana nawet częściej niż 

dotacje (56% wskazań wobec 50% dla dotacji). Zapewne, u podstaw takiego wyboru leży wysoka 

preferencyjność  pożyczek z ES Funduszu. Podmioty te bowiem rzadko wskazywały kredyty jako 

źródło finansowania zewnętrznego (ok. 12% wskazań pożyczkobiorców ES Funduszu wobec 11% PES 

populacji ogólnej). Tym niemniej, uzasadnia się tu twierdzenie, że pozyskanie doświadczenia w 

korzystaniu ze źródła zwrotnego podnosi gotowość organizacji do dalszego korzystania z takich 

źródeł w przyszłości, a także do korzystania z nich w większej skali. 

Przedstawiciele badanych PES (próba ogólna - organizacje zamierzające ponosić wydatki rozwojowe), 

zapytani zostali dodatkowo, czy w przyszłości byliby skłoni korzystać w szerszym zakresie ze źródeł 

dłużnych (kredytów lub pozabankowych pożyczek), w sytuacji dostępności na rynku 

wyspecjalizowanego instrumentu zabezpieczającego (poręczeniowego / gwarancyjnego).  

Rysunek 16. Gotowość do korzystania przez PES z finansowania dłużnego w sytuacji braku (lub dostępności) 
wyspecjalizowanego instrumentu gwarancyjnego 

 
Źródło: CATI (PES, N=123) 

W sytuacji możliwości skorzystania z wyspecjalizowanego instrumentu gwarancyjnego (instrument 

dostępny), ok. 50% PES planujących wydatki rozwojowe wyraziło zainteresowanie skorzystaniem z 

finansowania dłużnego (suma odpowiedzi "zdecydowanie tak" - 15,4% i "raczej tak" - 34,1%), wobec 

ok. 29% gotowych do korzystania z takich źródeł nawet w sytuacji braku specjalistycznych 

instrumentów zabezpieczających. Odpowiedzi te wskazują z kolei, że istnienie oraz realna 

dostępność instrumentów zabezpieczających może pozytywnie wpływać na zainteresowanie 

finansowaniem dłużnym. 
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Decyzje warunkujące gotowość do skorzystania z finansowania dłużnego (kredytu) zależne są od 

rozmaitych elementów, składających się na szeroko rozumianą charakterystykę produktu 

finansowego. Jak wynika z badania, dla PES (próba ogólna) najważniejsze znaczenie mają: 

• koszty finansowania (oprocentowanie i prowizje),  

• oferowane warunki spłaty zobowiązania dłużnego oraz okres kredytowania, a także 

• zrozumienie specyfiki funkcjonowania PES. 

Rysunek 17. Czynniki uwzględniane w procesie podejmowania decyzji o skorzystaniu z kredytu 

 

Źródło: CATI (PES, N=194). Możliwość wybrania kilku odpowiedzi. 

Z podobną hierarchią czynników decyzyjnych mamy również do czynienia w populacji PES - 

beneficjentów ES Funduszu. Także i w tym przypadku na czoło wysuwają się koszty finansowania, 

warunki spłaty i okres kredytowania. Są to czynniki, które mają największy wpływ na aspekt 

finansowy funkcjonowania PES, a więc głównie obciążenia związane z koniecznością spłaty 

zobowiązania, gdy zostanie już ono przyznane. Co interesujące, beneficjenci ES Funduszu znacznie 

częściej wskazują również na wymagania dotyczące zabezpieczeń, oczekując ich ograniczenia. 

Wskazania te w tej grupie występują prawie trzykrotnie częściej, niż pośród PES z próby ogólnej. 

Problem zabezpieczeń jest zatem dostrzegany, przy czym bardziej (co zrozumiałe) przez podmioty, 

które częściej pozyskiwały finansowanie, a więc dotyczył on ich bezpośrednio. 

W przypadku korzystania ze źródeł finansowania zewnętrznego w przyszłości, ok. 50% badanych PES 

(próba ogólna) i blisko 87% PES będących pożyczkobiorcami ES Funduszu, wyraża zainteresowanie 

skorzystaniem w przyszłości z instrumentu zabezpieczającego zaciągane zobowiązania. Najbardziej 

zainteresowane korzystaniem z poręczeń są spółdzielnie socjalne – 71% w próbie PES i 91% wśród 

pożyczkobiorców ES Funduszu. 

Rozmaite są jednak cele planowanego wykorzystania zabezpieczeń - odnoszą się one do różnych 

źródeł finansowania, do których zamierza się sięgać. 
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Rysunek 18. Główne cele PES w pozyskiwaniu poręczenia / gwarancji  

 

Źródło: CATI (PES, N=97, ES Fundusz, N=109). Możliwość wybrania kilku odpowiedzi. 

Najczęściej wskazywano na zabezpieczenie (poręczanie / gwarantowanie) zobowiązań 

wynikających z pozyskiwanych dotacji (częściej w grupie ogólnej badanych PES). Stanowiska takie 

są zrozumiałe, pamiętając o tym, że jest to jak dotąd główne źródło finansowania działalności 

podmiotów ekonomii społecznej (jednak o nieco mniejszym znaczeniu w przypadku PES - 

beneficjentów ES Funduszu). Jednocześnie zwraca uwagę stosunkowo wysoki udział wskazań o 

przeznaczeniu instrumentów zabezpieczających na potrzeby finansowania dłużnego (również 

wyższy w próbie ogólnej PES). Generalnie jednak, kierunki wykorzystywania instrumentów 

zabezpieczających w obu badanych grupach są podobne. Odpowiedzi nie są też istotnie 

zróżnicowane ze względu na formę prawną PES. 

Plany na przyszłość, dotyczące korzystania z finansowania dłużnego oraz znaczenie możliwości 

pozyskiwania (dostępności) poręczeń / gwarancji, w niektórych aspektach istotnie różnicują się w 

grupie PES - beneficjentów ES Funduszu - w stosunku do badanej populacji ogólnej. Pierwsza, istotna 

różnica (zasygnalizowana na wstępie tego podrozdziału) wynika z faktu, że w grupie 

pożyczkobiorców ES Funduszu o planach rozwojowych informuje znacznie wyższy odsetek 

organizacji. Może być to związane z pozytywnymi doświadczeniami, wynikającymi ze skorzystania z 

pożyczki (ES Funduszu), uwidaczniającymi, że realnie dostępne finansowanie czyni plany rozwojowe 

wykonalnymi, co w konsekwencji skłania do odważniejszego formułowania tych planów. Z taką 

właśnie sytuacją mamy do czynienia w tej grupie PES (beneficjenci ES Funduszu). Jednocześnie, 

mamy tu do czynienia z wyższą skłonnością do korzystania w przyszłości ze źródeł dłużnych, 

pamiętając jednak, że z badania wynika również, że w najbliższych dwóch latach wydatki rozwojowe 

jednostki te chciałyby finansować głównie ze źródła podobnego do tego, z którego miały sposobność 

ostatnio skorzystać (lub, z którego nadal korzystają) - tj. z pożyczki ES Funduszu (lub podobnego 

instrumentu), a więc źródła oferującego znaczny zakres preferencji. Jest to zrozumiałe, mając na 

uwadze fakt, że główne czynniki decyzyjne w sprawie pozyskiwania finansowania dłużnego dotyczą 

jego kosztów oraz warunków finansowania. W sumie jednak grupa ta wykazuje podwyższoną 

skłonność do korzystania ze źródeł dłużnych, także w większym rozmiarze. 
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Respondenci reprezentujący pożyczkobiorców ES Funduszu (a więc organizacje wykazujące większą 

aktywność w korzystaniu z finansowania dłużnego) poproszeni zostali o ocenę dostępności oraz 

ocenę określonych charakterystyk oferty kredytowej / pożyczkowej dla reprezentowanych przez nich 

organizacji, a także o ocenę sytuacji swojego PES w związku z ewentualnością pozyskiwania 

finansowania dłużnego w przyszłości. 

Rysunek 19. Ocena oferty kredytowej / pożyczkowej dla PES (poza ofertą ES Funduszu)  

 

Źródło: CATI (ES Fundusz, N=126) 

Zdaniem korzystających z pożyczek ES Funduszu, oferta finansowania dłużnego jest bardzo 

ograniczona. Częsta (choć jednak wyrażana przez mniejszość organizacji) jest dość radykalna opinia, 

że oferta taka w ogóle nie występuje (stanowisko to należałoby raczej interpretować jako bardzo 

ograniczoną dostępność). Poza tym wskazuje się również na szereg wad oferty kredytowej. Zdaniem 

respondentów kluczowe z nich stanowią: 

• niedostosowanie produktów finansowych do specyfiki PES (w sumie ok. 68% odpowiedzi 

"zdecydowanie tak" i "raczej tak")68 oraz 

• wysokie koszty finansowania (oprocentowanie, prowizje) (również ok. 68% - suma 

odpowiedzi "zdecydowanie tak" i "raczej tak").  

U podłoża powyższych stanowisk spoczywają zapewne wyniki porównywania oferty finansowania 

dłużnego do produktów pożyczkowych ES Funduszu, ocenianych jako znacznie lepiej adresujące 

specyfikę PES oraz mających charakter preferencyjny (co jest oczywiście doceniane).  

Ocena dostępności i jakości produktów finansowych dla PES nie jest szczególnie zróżnicowana 

zależności od formy prawnej danego PES, co pokazujemy poniżej. Jak można się było spodziewać 
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 Przypomnijmy, że na aspekt ten zwracali również uwagę respondenci wszystkich PES; był on również zaznaczany w 
pogłębionych wywiadach indywidualnych. W przypadku tej grupy respondentów jest on jednak bardziej eksponowany. 
Pożyczkobiorcy ES Funduszu są bowiem w stanie porównać warunki pozyskanych pożyczek z ES Funduszu do posiadanej 
wiedzy (a w niektórych przypadkach także doświadczeń) na temat oferty kredytowej. 
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nieco bardziej korzystnie oceniają tę ofertę spółdzielnie pracy, ze względu prawdopodobnie na 

bardziej typową formę prowadzenia działalności i większe rozmiary. 

Tabela 12.Opinie pożyczkobiorców o ofercie pożyczek i kredytów dla PES
69

 

 Odpowiedź
70

 Organizacja 
pozarządowa 

Spółdzielnia 
pracy 

Spółdzielnia 
socjalna 

Oferta taka w ogóle nie istnieje Tak 45% 33% 25% 

Nie 49% 66% 62% 

Kredyty/pożyczki są łatwo 
dostępne 

Tak 30% 44% 34% 

Nie 61% 55% 66% 

Oferta istnieje, ale wymaga 
bardzo wysokich zabezpieczeń 

Tak 49% 55% 63% 

Nie 30% 44% 34% 

Produkty kredytowe/pożyczkowe 
nie uwzględniają specyfiki takich 
organizacji jak nasza 

Tak 75% 22% 70% 

Nie 20% 78% 29% 

Koszty związane z takimi 
kredytami/pożyczkami są bardzo 
wysokie (oprocentowanie, 
prowizje) 

Tak 65% 66% 66% 

Nie 28% 33% 27% 

Bardzo długo trwa proces 
pozyskania takiego finansowania 

Tak 45% 55% 57% 

Nie 41% 44% 32% 

Źródło: CATI (ES Fundusz, N=147) 

Jednocześnie respondenci wskazują na pewne istotne ułomności, wynikające z sytuacji 

reprezentowanych przez nich organizacji. Dość znacząca grupa respondentów (47%) podkreśla, że 

działalność prowadzona przez reprezentowane przez nich PES nie tworzy nadwyżek finansowych, 

które byłyby wystarczające, aby zapewnić rozwój organizacji. Z oczywistych powodów sytuacje takie 

mogą stanowić ograniczenie, utrudniające pozyskiwanie finansowania dłużnego, nie powinny one 

jednak dyskwalifikować możliwości pozyskania takiego finansowania (szczególnie w przypadku, gdy 

ma ono służyć przedsięwzięciom rozwojowym). Ponadto, podobnie znaczna grupa przedstawicieli 

PES (48%) podkreśla, że organizacje te nie posiadają majątku, który pozwoliłby im na skuteczne 

ubieganie się (zaciągnięcie) finansowania ze źródła dłużnego - podkreślany jest tu zatem brak 

wystarczającej zdolności do zabezpieczenia zaciąganych zobowiązań finansowych. 
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 Ze względu na zbyt małe liczebności w próbie pominęliśmy odpowiedzi spółek non profit, organizacji kościelnych i 
spółdzielni inwalidów i niewidomych. 
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 Tak=zdecydowanie tak + raczej tak. Nie = zdecydowanie nie + raczej nie. Odpowiedzi trudno powiedzieć pominęliśmy. 
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4.3. Zainteresowanie instrumentami finansowanymi o charakterze 
gwarancyjnym 

Realne zainteresowanie instrumentami finansowymi, zarówno po stronie podaży jak i popytu, 

należy ocenić jak stosunkowo niewielkie. Zgłaszane w badaniu deklaracje dotyczące gotowości do 

korzystania z tych instrumentów należy traktować bardzo ostrożnie, jako prognostyk wzrostu popytu 

na tego typu instrumenty w przyszłości. Warto przy tym wskazać, że na przykład w sektorze MŚP 

tylko ograniczona część przedsiębiorców korzysta z finansowanie zewnętrznego, przykładowo 

zgodnie z badaniami Banku Pekao SA w 2014 roku71 z finansowania zewnętrznego, w tym kredytu 

korzystało zaledwie 24% mikro i małych firm. W takiej sytuacji trudno oczekiwać masowego 

zaciągania kredytów przez podmioty ekonomii społecznej, które mają do spełnienia nieco inne cele, 

zaś stabilność ich przychodów jest w wielu wypadkach znacznie mniejsza, niż typowej małej, czy 

mikro firmy. 

Dwa podstawowe źródła finansowania działalności PES to dotacje i środki własne. Wśród 

beneficjentów ES Funduszu widoczne jest też zainteresowanie kontynuacją finansowania w formie 

pożyczek, adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej, być może o nieco zmienionych 

parametrach. Wyniki te potwierdzają hipotezę, formułowaną na początku badania, o występowaniu 

hierarchii preferencji dotyczących źródeł finansowania. Zgodnie z nią podmiot ekonomii społecznej, 

wobec konieczności sfinansowania wydatku, będzie starał się pokryć go w miarę dostępności 

odpowiednich źródeł finansowania:  

• w pierwszej kolejności ze środków własnych, w tym pochodzących z działalności 

gospodarczej – jest to najbezpieczniejszy i najbardziej elastyczny sposób finansowania 

wydatków, 

• z dotacji (ze środków rządowych, samorządowych, europejskich),  

• w dalszej kolejności z wyspecjalizowanego funduszu pożyczkowego kierowanego do PES,  

• zaś ostatecznie z kredytu bankowego.  

W powyższej liście z oczywistych względów nie wymienia się poręczeń i gwarancji – nie są one 

bowiem źródłem finansowania wydatków, a instrumentem ułatwiającym dostęp do kapitału (czyli 

kredytów). W sumie więc popyt na poręczenia i gwarancje będzie pochodną popytu na kredyt 

bankowy. Nie wymienia się również, jako źródła finansowania, nowych instrumentów, takich jak np. 

analizowany w dalszej części raportu social venture capital – obecnie instrumenty te są w Polsce w 

fazie testowania i nie stanowią realnej alternatywy dla któregokolwiek z wyżej wymienionych źródeł 

kapitału.  

Skłonność do pokrywania wydatków z kredytu bankowego lub pożyczki zmienia się istotnie w 

zależności od dostępności innych źródeł finansowania. Dobrze uwidacznia to porównanie odpowiedzi 

na pytanie o źródła finansowania przyszłych wydatków rozwojowych, udzielone przez przedstawicieli 

podmiotów reintegracyjnych i spółdzielni socjalnych. Podmioty reintegracyjne, finansowane głównie 

ze środków publicznych, wskazują jako podstawowe źródła finansowania dotacje rządowe i 

samorządowe oraz dochody własne inne niż działalność gospodarcza. Kredyt bankowy lub pożyczka 

jest wskazywany na ostatnim miejscu (w niniejszym badaniu tylko przez jednego respondenta).  
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 „Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2014”, Bank Pekao SA, Warszawa, styczeń 2015. 
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Inaczej struktura odpowiedzi wygląda w przypadku spółdzielni socjalnych, które są innym typem PES i 

utrzymują się głównie z działalności gospodarczej. W tym przypadku kredyt bankowy lub pożyczka 

pojawia się już na trzecim miejscu.  

Pomiędzy tymi dwoma typami podmiotów znajdują się organizacje pozarządowe, które w większym 

stopniu nastawione są na finansowanie wydatków rozwojowych z własnych środków (innych niż z 

działalności gospodarczej) oraz z dotacji. Dopiero w dalszej kolejności pojawia się działalność 

gospodarcza i gotowość do korzystania z kredytów i pożyczek.  

Wyniki te pokazują wyraźnie, że zainteresowanie instrumentami jest pochodną przede wszystkim 

dostępności innych źródeł finansowania, w tym przede wszystkim środków własnych i środków 

bezzwrotnych. Drugi ważny czynnik, wpływający na zainteresowanie instrumentami finansowymi, 

to skala prowadzonej działalności gospodarczej. Spółdzielnie socjalne utrzymują się głównie z 

działalności zarobkowej, podczas gdy podmioty reintegracyjne głównie z dotacji. Spółdzielnie socjalne 

w związku z tym w większym stopniu potrzebują kredytów obrotowych, niezbędnych do prowadzenia 

działalności gospodarczej. Częściej też podejmują starania o kredyt, licząc że planowana inwestycja 

przyniesie taki zwrot, który pozwoli na spłatę kredytu. W związku z tym zainteresowanie tego typu 

środkami może być zróżnicowane w zależności od typu podmiotu. 

Rysunek 20. Źródła finansowania planowanych wydatków 
rozwojowych spółdzielni socjalnych (liczba wskazań) 

Rysunek 21. Źródła finansowania planowanych wydatków 
rozwojowych podmiotów reintegracyjnych (liczba wskazań) 

  
Źródło: CATI (PES, N=16) Źródło: CATI (PES, N=36) 

Dlatego też przy badaniu zapotrzebowania na instrumenty finansowe o charakterze gwarancyjnym 

należy wziąć pod uwagę dostępne źródła finansowania. W niniejszym opracowaniu skupiamy się na 

środkach europejskich (z Europejskiego Funduszu Społecznego), choć oczywiście znaczącym źródłem 

finansowania PES (w tym szczególnie podmiotów prowadzących działalność reintegracyjną), są środki 

krajowe. Dostępne źródła przedstawiamy w poniższej tabeli.  
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Tabela 13. Dostępne źródła finansowania a rodzaje PES 

Typu instrumentów PES reintegracyjne Pozostałe PES 

Instrumenty bezzwrotne 

PI 9i, RPO 

Dotacje na utworzenie nowych CIS i KIS, a 
w uzasadnionych przypadkach ZAZ i WTZ  
lub poszerzenie skali działania 
istniejących podmiotów 
reintegracyjnych. 

Brak informacji o alokacji na PES 
reintegracyjne. 

PI 9v, RPO 

Dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy w 
nowych i istniejących przedsiębiorstwach 
społecznych.  

Maksymalna wysokość dotacji: 
sześciokrotność średniego wynagrodzenia dla 
jednej osoby, maksymalnie 
trzydziestokrotność średniego wynagrodzenia. 
Alokacja na PI 9v 293 mln euro.  

Instrumenty finansowe 

PI 9v, PO WER 

Dopuszcza się możliwość udzielania 
pożyczek na tworzenie miejsc pracy w 
ZAZ. W przypadku innych podmiotów 
reintegracyjnych miejsca pracy nie są 
tworzone.  

PI 9v, PO WER 

Dwa instrumenty:  

• pożyczka na start (do 50 tys. zł), 

• pożyczka na rozwój (do 1,5 mln zł). 

Alokacja: ok. 42,2 mln euro na wszystkie 
instrumenty finansowe. 

Źródło: opracowanie własne 

Powyższe zestawienie pokazuje, że szczególnie w pierwszym okresie wdrażania programów 

perspektywy finansowej 2014-2020 dostępne będą znaczne środki na dotacje oraz pożyczki dla PES. 

Chociaż nałożone zostało ograniczenie na maksymalną wysokość dotacji, to równocześnie planuje się, 

w porównaniu do okresu programowania 2007-2013, zdecydowane zwiększenie limitu wartości 

pożyczek. Dostępność dotacji oraz instrumentów finansowych o charakterze pożyczkowym 

ograniczać będzie popyt na instrumenty finansowe oferowane przez instytucje finansowe, a w 

konsekwencji też popyt na instrumenty finansowe o charakterze gwarancyjnym.  

W przypadku instrumentów finansowych o charakterze pożyczkowym duże znaczenie będą miały 

szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące oferty funduszu pożyczkowego. Zostały one omówione w 

poniższej tabeli. 

Tabela 14. Analiza wpływu szczegółowych parametrów funduszu pożyczkowego dla PES na popyt na poręczenia i 
gwarancje 

Obszar Fundusz pożyczkowy Fundusz poręczeniowy / gwarancyjny 

Zakres przedmiotowy 

Wsparcie udzielane w ramach instrumentów 
zwrotnych powinno prowadzić do utworzenia 
nowych miejsc pracy i utrzymanie istniejących 
miejsc pracy. 

Wspieranie konkretnych celów, jak na przykład 
tworzenie miejsc pracy za pomocą 
instrumentu poręczeniowego, mającemu z 
definicji charakter wtórny i wspomagający 
wobec poręczanego kredytu lub pożyczki jest 
bardzo trudne.  Kontrola charakteru wydatków 
jest bowiem możliwa tylko na poziome 
kredytodawcy lub pożyczkodawcy, nie zaś 
poręczyciela, który w razie przeznaczenia 
finansowania na inne od założonych cele nie 
może nic zrobić (poręczenia jest 
nieodwoływalne). Ponadto zakłada się 
znaczący popyt na kredyty nie związane 
bezpośrednio z powstawaniem lub 
utrzymaniem nowych miejsc pracy, a np. 
związanych z unowocześnieniem oferty, 
poszerzeniem oferty lub poprawieniem jej 
jakości.  

Może również istnieć popyt na zabezpieczenie 
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kredytów niezbędnych do realizacji zamówień 
i zleceń (np. zakup materiałów, opłacenie 
podwykonawców).  

Ostatecznie, nie wydaje się możliwe 
uzgodnienie z bankami rodzaju kredytów 
finansowanych poręczeniem PO WER, oprócz 
ewentualnie składanej przez kredytobiorcę 
deklaracji o wykorzystaniu kredytu na cele 
rozwojowe. 

Zakres podmiotowy 

Kierowany do podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą. Rozważane jest też 
poszerzenie o podmioty reintegracyjne (ZAZ) 
oraz organizacje pozarządowe prowadzące 
działalność odpłatną statutową.  

 

Proponowany zakres podmiotowy funduszu 
pożyczkowego wyczerpuje niemal cały katalog 
PES. Funduszem gwarancyjnym mogą być 
zainteresowane podmioty, które nie będą 
mogły skorzystać z oferty funduszu 
pożyczkowego, np. organizacje pozarządowe 
prowadzące nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego. Jednak zainteresowanie ze strony 
tego typu podmiotów będzie raczej śladowe.  

Maksymalna kwota  

Do 100 tys. zł – dla podmiotów w 
początkowym okresie działalności 

Do 1,5 mln – dla podmiotów działających 
powyżej 12 miesięcy. 

Możliwe są pojedyncze inwestycje 
przekraczające pułap 1,5 mln zł, w przypadku 
których możliwe jest pojawienie się popytu na 
poręczenia / gwarancje.  W większości 
przypadków jednak można założyć, że popyt 
na poręczone kredyty bankowe będzie 
dotyczyć, na co też wskazują badania, 
transakcji o wartości do 500 tysięcy złotych. 

Źródło: opracowanie własne 

Dodatkowym czynnikiem zmniejszającym popyt na instrumenty finansowe o charakterze 

gwarancyjnym mogą być ograniczenia dotyczące przeznaczenia tego instrumentu:  

• zakaz wykorzystania gwarancji do poręczania kredytów pomostowych, służących 

sfinansowaniu wydatków, które następnie będą pokryte z dotacji ze środków europejskich – 

zakaz ten ma na celu uniemożliwienie zjawiska tzw. podwójnego finansowania, 

• ograniczenie możliwości finansowania przy pomocy instrumentów finansowych, wspieranych 

ze środków europejskich, wydatków stricte obrotowych – choć jak pokazuje badania, dwie 

trzecie PES starało się o kredyt właśnie na cele obrotowe, a ok. połowy na cele rozwojowe 

(PES mogły wskazać w badaniu kilka celów). Wprowadzenie tego zakazu ograniczy popyt na 

ten instrument o ok. połowy, przy czym bardzo dużo zależy od operacyjnej definicji 

wydatków rozwojowych; co do zasady w pojęciu tym mogą się mieścić niektóre wydatki o 

charakterze obrotowym, 

• rozwiązania wykluczające ryzyko podwójnego finansowania wydatków (np. z pożyczki i 

kredytu zabezpieczonego gwarancją, w oparciu o środki PO WER) ograniczać będzie 

możliwości montażu finansowego.  

Powyższe wykluczenia powodują, że instrumenty finansowe o charakterze gwarancyjnym w 

niewielkim stopniu będą mogły być rozpatrywane jako uzupełniające w stosunku do dotacji lub 

pożyczek. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być maksymalne poszerzenie i uelastycznienie 

definicji wydatku rozwojowego w przypadku instrumentów finansowych o charakterze 

gwarancyjnym. Instrument ten mógłby być wykorzystywany na finansowanie wszelkich wydatków, 

służących podtrzymaniu i rozwijaniu działalności podmiotów ekonomii społecznej.  
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Interesującą (choć raczej odsuniętą w czasie, ze względu na stopniowe dokonywanie spłat 

udzielonych pożyczek) kwestią jest sposób dalszego wykorzystywania środków ES Funduszu. Od 

strony formalnej na zasadach określonych przepisami art. 29 ustawy wdrożeniowej mówiącego o 

zasadach wykorzystywania środków finansowych, zwróconych do instrumentów finansowych, 

przypisanych do wkładu z programu operacyjnego, środki te mogą być wykorzystywane na te same 

cele, jednocześnie tracą charakter środków europejskich i związane z tym ograniczenia.. Kluczowe 

jest, aby oferta ze środków z okresu 2007-2013 miała charakter komplementarny, a nie 

konkurencyjny wobec oferty instrumentów finansowych w ramach PO WER. Do rozważenia pozostaje 

dopuszczenie wykorzystywania tych środków, po utracie przez nie statusu środków europejskich, na 

przykład także na cele obrotowe, bądź też na prefinansowanie dotacji ze środków europejskich, co od 

strony formalnej wydaje się dopuszczalne. Możliwe też – choć nieco dyskusyjne – byłoby łączenie 

pożyczek z okresu 2007-2013 z poręczeniami w ramach PO WER. 

Równocześnie, pod kątem środków przewidzianych ma instrumenty finansowe w ramach PO WER, 

należy zdecydowanie podkreślić, że nie należy dzielić PES na te podmioty, które będą uprawnione 

do pożyczki i na te, które będą uprawnione do gwarancji / poręczeń. Każdy taki podział będzie 

sztuczny i obarczony dużym ryzykiem niskiej trafności, może on też doprowadzić do odcięcia części 

PES od możliwości pozyskiwania finansowania – nie można przewidzieć jaki kształt przyjmie oferta 

kredytów bankowych objętych poręczeniem. Wskazane jest raczej umożliwienie tym samym 

podmiotom korzystanie z różnych instrumentów, adekwatnie do ich potrzeb i możliwości.  

Popyt na instrumenty finansowe oferowane przez instytucje finansowe limitowany jest również przez 

ograniczoną podaż oferty dostosowanej do potrzeb i specyfiki sektora ekonomii społecznej. W 

raporcie zostało to dosyć jednoznacznie udowodnione, że instytucje finansowe nie są 

zainteresowane tworzeniem i wdrażaniem tego typu instrumentów, a to zniechęca PES do 

współpracy z tego typu instytucjami. W średnim okresie, do czasu dostępności instrumentów 

bezzwrotnych czy też funkcjonowania funduszu pożyczkowego, problem ten nie będzie bardzo silnie 

wpływał na rozwój sektora ekonomii społecznej. Jednak w dłuższym okresie poprawa dostępu 

podmiotów ekonomii społecznej do finansowania bankowego będzie miała decydujące znaczenie dla 

ich rozwoju. Dlatego też wskazane jest podejmowanie działań, które już teraz przyczynią się do  

„otwierania” oferty sektora finansowego na podmioty ekonomii społecznej. Instrumenty 

finansowe o charakterze gwarancyjnym mogą się do tego wydatnie przyczynić, o ile będą 

powiązana z intensywną współpracą z wybranymi bankami. Podmiotami o szczególnie dużym 

potencjale wydają się banki spółdzielcze.   

Z kolei niewielkie doświadczenia z pilotażowym wdrażaniem poręczeń dla PES w województwie 

kujawsko-pomorskim wskazują, że zainteresowanie poręczeniami w ramach tego programu było 

bardzo umiarkowane i silnie uwarunkowane dostępnością odpowiedniej oferty pożyczkowej. 

Mogę Panu powiedzieć, że nie ma w ogóle zainteresowania. Nie wiem czy jedna, czy dwie umowy 

poręczenia zostały raptem podpisane. W przeciągu iluś tam lat, a ta oferta nasza jest od 3-4 lat na 

pewno.. Wiem, że parę pożyczek przez fundusz pożyczkowy zostało udzielonych, aczkolwiek tam 

oparli się na innych zabezpieczeniach, nie koniecznie na poręczeniu, bo nie mają takiego obowiązku. A 

jeżeli chodzi o banki, to absolutnie, żaden bank się do nas nie zwracał w sprawie poręczenia. Albo 
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banki nie mają w ogóle oferty dla podmiotów ekonomii społecznej albo, jeżeli jest ta oferta to jest to 

taka droga do przejścia, że nikt się nie kwalifikuje – nie mam pojęcia. 

Stąd też zdaniem niektórych badanych w pierwszej kolejności należy raczej rozwijać ofertę 

finansowania dłużnego dla PES. 

Może nawet bardziej by tutaj były potrzebne pożyczki niż poręczenia bo jeżeli nie byłoby pożyczek, to 

z sektorem bankowym pewnie ciężko by było bo /…/ dla banków PES-y nie są jakimś atrakcyjnym 

partnerem, natomiast rzeczywiście dla rozwoju tych instytucji społecznych na pewno wskazana byłby 

jakaś możliwość finansowania się dłużnego przez te podmioty i oferty funduszy pożyczkowych 

współpracujących z funduszami poręczeniowymi 

Dodatkowym problemem jest też kwestia zabezpieczenia poręczenia, którym standardowo jest 

weksel in blanco, natomiast pewnym problemem jest sytuacja, gdy PES nie posiada żadnego majątku, 

wówczas weksel jest wart tyle, ile papier na którym jest wystawiony. 

Zwiększanie podaży dłużnych instrumentów finansowych może w dłuższym okresie prowadzić do 

wzrostu popytu, także na poręczenia. Wymaga to jednak równoległego wzmacniania kompetencji 

finansowych i potencjału ekonomicznego PES, co powinno być zadaniem ośrodków wsparcia 

ekonomii społecznej.  

Podsumowując powyższe rozważania, na obecnym etapie rozwoju sektora ekonomii społecznej w 

Polsce zasadne jest uruchomienie instrumentu finansowego o charakterze gwarancyjnym 

(poręczeniowym) w formie pilotażu, połączonego z intensywną współpracą z wybranymi 

instytucjami finansowymi, które zdecydują się poszerzyć swoją ofertę o instrumenty dostosowane 

do specyfiki sektora ekonomii społecznej.  

Na potrzeby pilotażu wskazane jest zaproponowanie stosunkowo elastycznego instrumentu, który 

odpowiadać będzie na różne potrzeby podmiotów ekonomii społecznej. Dlatego też wskazane jest, 

aby instrument ten był dostępny dla wszystkich typów podmiotów ekonomii społecznej, z 

wyłączeniem podmiotów reintegracyjnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego -

zakłada się bowiem, że podmioty te dysponują swoimi własnymi środkami i zabezpieczeniami i mają 

możliwość korzystania z instrumentów finansowych.  

Z kolei wnioski z badania, dotyczące social venture capital, o których piszemy dalej, jednoznacznie 

pokazują, że jest to instrument w warunkach polskich bardzo słabo znany. Jednocześnie uwidacznia 

się, stopniowo rosnące zainteresowanie tym instrumentem. Z tego powodu, w ramach interwencji 

publicznej, za zasadne uznajemy podjęcie działań, stwarzających realne możliwości do rozwoju tego 

mechanizmu finansowania (poprzez uruchomienie programu pilotażowego). Uzasadniają to 

doświadczenia rozwiniętych krajów zachodnich, w których ta forma finansowania już się ugruntowała 

i stanowi obecnie trwały element architektury źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej.  
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4.4. Oczekiwania wobec instrumentu gwarancyjnego   

Badane podmioty sektora ekonomii społecznej wyrażały zróżnicowane oczekiwania wobec 

instrumentu poręczeniowego.  

W ramach badań ilościowych pytano o to, jakiej wielkości opłaty za poręczenie były skłonne ponieść 

badane organizacje, naturalnie tylko te, które wyrażały chęć do skorzystania z tego typu instrumentu 

lub też nie miały na ten temat jasnego zdania. Wyniki odpowiedzi na to pytania przedstawiamy 

poniżej w podziale na odpowiedzi udzielane przez podmioty z ogólnej próby badawczej PES i 

pożyczkobiorców ES Funduszu. 

Rysunek 22. Maksymalny koszt poręczenia / gwarancji, rozwiązujących problem zabezpieczenia kredytu, który skłonna 
jest ponieść organizacja 

 

Źródło: CATI (PES, N=126, ES Fundusz, N=109) 

Powyższe odpowiedzi świadczą o tym, że organizacje pozarządowe objęte badaniem są teoretycznie 

skłonne do płacenia relatywnie wysokiej prowizji za poręczenia, dopuszczając nawet prowizje w 

wysokości 5% zabezpieczanego finansowania. W rzeczywistości skłonność do ponoszenia takich opłat 

byłaby zapewne istotnie niższa. W pytaniu nie dopuściliśmy celowo możliwości udzielenia 

odpowiedzi, że tego typu poręczenie powinno być udzielane bezpłatnie, aby uniknąć ryzyka, że 90% 

odpowiadających wybierze tę właśnie odpowiedź. Relatywnie duża liczba odpowiedzi „Nie wiem, 

trudno powiedzieć” może wynikać  z braku jakichkolwiek doświadczeń w korzystaniu z usług funduszy 

poręczeniowych, gdyż w obu próbach badawczych nie znalazła się ani jedna organizacja, która 

korzystała z poręczenia funduszu poręczeniowego. Dodatkowo, może to być też skutkiem tego, że na 

to pytanie odpowiadały także osoby, które we wcześniejszym pytaniu nie miały zdania, czy są 

zainteresowane korzystaniem z poręczeń. 
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Co interesujące, pożyczkobiorcy ES Funduszu są znacznie bardziej ostrożni, jeżeli chodzi o swoją 

skłonność do płacenia za poręczenie, prawie 70% z nich jest za nie skłonnych zapłacić nie więcej, niż 

1% wartości finansowania, wobec 43% w próbie ogólnej. Może to wynikać z następujących 

powodów: 

• pożyczkobiorcy ES Funduszu faktycznie zaciągnęli pożyczki, są więc w stanie realnie określić 

swoje możliwości finansowe, podczas gdy w próbie ogólnej mówimy o sytuacji jednak 

hipotetycznej, 

• wymagania, jeżeli chodzi o zabezpieczenia dla pożyczek z ES Funduszu były co do zasady dość 

niewielkie, można zatem przyjąć, że pożyczkobiorcy uznawali, że i w przyszłych programach 

pożyczkowych dla sektora ekonomii społecznej, wymogi dotyczące zabezpieczeń będą 

ograniczone, zatem nie ma większego sensu wydawać znacznych środków na prowizję za 

poręczenie. 

Niezależnie od powyższego zróżnicowania, na podstawie odpowiedzi na to pytanie, wydaje się, że 

istotna część badanych organizacji, naturalnie tylko tych zainteresowanych korzystaniem z poręczeń, 

jest skłonna ponosić koszty związane z korzystaniem z poręczenia. Jest to korzystne, gdyż pozwala 

rozważać przynajmniej częściowe samofinansowanie się programu poręczeniowego, choć oczywiście 

odrębną kwestią jest to, czy i jakie opłaty powinny obowiązywać w momencie uruchomienia takiego 

programu. Do kwestii tych nawiązujemy w dalszej części niniejszego raportu, opisując wstępne 

propozycje dotyczące mechanizmu poręczeniowego. 

Badanych pytaliśmy też o postulowany udział poręczenia / gwarancji w pozyskiwanym finansowaniu. 

Odpowiedzi przedstawiamy poniżej, wskazują one na dość duże zróżnicowanie oczekiwań, w tym 

przypadku różnice pomiędzy próbą ogólną, a pożyczkobiorcami ES Funduszu nie są znaczące. 

Tabela 15. Postulowany udział poręczenia/gwarancji w pozyskiwanym finansowaniu 

Udział poręczenia / gwarancji 
w finansowaniu 

Udział wskazujących określoną 
odpowiedź próba ogólna 

Udział wskazujących określoną odpowiedź – 
pożyczkobiorcy ES Funduszu 

Od 0 do 25% 28,6% 18,3% 

powyżej 25% do 50% 20,6% 29,4% 

powyżej 50% do 80% 23,0% 27,5% 

Powyżej 80% do 100% 25,4% 22,9% 

Powyżej 100% 2,4% 1,8% 

Źródło: CATI (PES, N=126, ES Fundusz, N=109) 

W przypadku rozważanego programu poręczeniowego, zapytano badanych o dodatkowe cechy, 

ułatwiające skorzystanie z jego oferty. Odpowiedzi przedstawione są na kolejnym wykresie. 
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Rysunek 23. Oczekiwania organizacji dotyczące możliwych ułatwień / dodatkowych usług, zapewnianych przez instytucje 
oferujące gwarancje lub poręczenia 

 

Źródło: CATI (PES, N=126,  ES Fundusz, N=109), pytanie wielokrotnego wyboru. 

Wyniki odpowiedzi obu grup badanych wskazują na następujące, interesujące kwestie: 

• Generalnie badane organizacje w znacznym stopniu oczekują wsparcia miękkiego 

(doradczego, informacyjnego, promocyjnego etc.), co oznacza, że w przypadku 

uruchamiania instrumentów finansowych w ramach PO WER należy przewidzieć 

odpowiednie środki finansowe na tego typu pomoc. 

• znacznie wyższe są oczekiwania w grupie pożyczkobiorców ES Funduszu, zatem 

praktyków, którzy zdają sobie sprawę z tego, co oznacza proces pozyskiwania pożyczki i 

jak ważne są wszelkie ułatwienia w jego przebiegu, 

• w obu grupach badani najczęściej oczekują pomocy w przygotowaniu wniosku 

kredytowego / pożyczkowego, uruchomienie bazy danych / infolinii informującej o 

instytucjach oferujących poręczenia / gwarancje dla PES, a także pomocy w pozyskaniu 

atrakcyjnego kredytu. 

Podobnie jak i w innych przypadkach wyniki te nie sa istotnie zróżnicowane w zależności od formy 

prawnej PES. 

Z kolei, odwołując się do wywiadów indywidualnych, instytucje finansowe pozytywnie wypowiadały 

się na temat możliwości uruchomienia instrumentu poręczeniowego, oferującego zabezpieczenie 

kredytów skierowanych do sektora PES, zwracając jednak uwagę, że dostępność poręczeń ułatwi na 

pewno zakres finansowania tego sektora, natomiast nie spowoduje lawinowego wzrostu liczby i 

wartości transakcji. Jest tak dlatego, gdyż ograniczenia związane z finansowaniem tego sektora nie 

mają bowiem wyłącznie przyczyn w niedostępności odpowiednich zabezpieczeń (o czym piszemy w 

kolejnym rozdziale). 

  

7,9%

42,9%

59,5%

59,5%

61,1%

61,1%

65,9%

65,9%

1,8%

52,3%

74,3%

70,6%

72,5%

67,0%

74,3%

66,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Inne

Skierowanie działań informacyjnych i marketingowych o
ofercie gwarancyjnej / poręczeniowej bezpośrednio do PES

Pomoc w przygotowaniu wniosku kredytowego

Możliwość załatwienia formalności w sposób
zdalny/elektroniczny

Pomoc w uzyskaniu atrakcyjnego kredytu

Kontakt z doradcą, który informowałby o ofercie finansowania
z udziałem poręczenia / gwarancji

Uruchomienie internetowej bazy danych / infolinii z informacją
o instytucjach finansowych udzielających gwarancji /…

Dostępność doradcy, który doradziłby w sprawach
finansowych

Pożyczkobiorcy ES Funduszu PES



 
82 

 

4.5. Wnioski  

Na podstawie przeprowadzonych badań można wskazać następujące wnioski, jeżeli chodzi o kształt 

planowanego instrumentu poręczeniowego. 

1. Najpoważniejsze bariery w dostępie do finansowania dłużnego dla PES to różnorodność i 

skomplikowanie form prawnych w jakich działają PES, przekładające się na trudności w 

opracowaniu dla tego sektora jednolitego produktu kredytowego (tu niestety poręczenia nie 

będą szczególnie pomocne), problemy z brakiem zdolności kredytowej – w tym przypadku, o 

czym piszemy w dalszej części raportu, możliwe na gruncie prawa bankowego jest zastąpienie 

oceny zdolności kredytowej, oceną zabezpieczenia oraz instytucji / osoby przedstawiającej to 

zabezpieczenie (to rozwiązanie jest jednak znacznie łatwiejsze w przypadku indywidualnych 

decyzji kredytowych, niż jako rozwiązanie systemowe, w ramach specjalnych produktów 

kredytowych dla sektora PES), a także brak wystarczających zabezpieczeń (i tutaj naturalnie 

instrument poręczeniowy będzie w stanie znacząco osłabić rolę tego problemu),.  

2. Dość zróżnicowane były opinie na temat znaczenia kosztów związanych z pozyskaniem 

poręczenia (a także kosztów obsługi pożyczki/kredytu). Z jednej strony koszty są dla większości 

PES kluczowym kryterium oceny jakości oferty finansowania zwrotnego, z drugiej zaś 

akceptowalne poziomy prowizji za udzielenie poręczenia są relatywnie wysokie (choć jednak 

wyraźnie niższe w gronie praktyków – pożyczkobiorców ES Funduszu). 

3. Brak odpowiednich zabezpieczeń jest najczęściej przyczyną nie tyle odmowy udzielenia 

kredytu, ile w ogóle braku próby jego pozyskania. W tym kontekście samo pojawienie się 

instrumentu poręczeniowego może prowadzić do zmiany tej postawy i podjęcia przez część 

organizacji próby pozyskania kredytu lub pożyczki. 

4. Niezależnie od ostatecznego kształtu instrumentów finansowych w ramach PO WER, w 

każdym przypadku ich oferowanie powinno być łączone z szeroką akcją doradczą i 

informacyjną, zarówno jeżeli chodzi o parametry instrumentów i ich dostosowanie do specyfiki 

danej organizacji, jak i pomoc w przygotowaniu wniosku o kredyt/pożyczkę/poręczenie. Taki 

wniosek wynika bardzo jasno zarówno z badań jakościowych, jak i wyników badania 

ilościowego. Co szczególnie ważne, potrzebę tego typu wsparcia w największym stopniu 

podkreślają pożyczkobiorcy ES Funduszu. 

5. Z całą pewnością istotnym problemem będzie fakt, że poręczenia oferowane w ramach PO 

WER nie będą mogły – z powody regulacji unijnych dotyczących łączenia różnego rodzaju 

środków – służyć zabezpieczaniu kredytów na prefinansowanie lub udział własny w ramach 

projektów finansowanych z dotacji ze środków strukturalnych okresu 2014-2020. Ta kwestia, 

uzasadniona z punktu widzenia logiki wydawania i rozliczania środków europejskich, będzie 

niestety z całą pewnością budzić liczne wątpliwości i rozczarowanie wielu potencjalnych 

poręczeniobiorców. Całkowicie inna byłaby sytuacja, gdyby poręczenia były udzielane ze 

środków krajowych, tak jak miało to miejsce w ramach prowadzonego przez BGK Funduszu 

Poręczeń Unijnych, działającego w latach 2004-2009. 
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5. Problem podaży – brak zainteresowania sektora prywatnego 
finansowaniem PES 

5.1. Analiza przyczyn braku zainteresowania finansowaniem PES  

Instytucje finansowe (używając tego pojęcia mówimy przede wszystkim o bankach – komercyjnych 

i spółdzielczych – oraz w znacznie mniejszym stopniu o funduszach pożyczkowych) są w olbrzymiej 

większości słabo zainteresowane kredytowaniem sektora PES. Dodatkowo, zainteresowanie to 

raczej nie wzrasta, ale utrzymuje się na niezmienionym poziomie lub nawet w niewielkim stopniu 

maleje. Przyczyny takiego stanu rzeczy są bardzo zróżnicowane, najważniejsze z nich prezentujemy 

poniżej, przede wszystkim w oparciu o wyniki badań jakościowych.  

Generalnie, w polskim sektorze bankowym, podobnie jak na świecie, dominują wielkie banki 

sieciowe, które dość słabo dostrzegają problemy społeczności lokalnych. Dlatego też i dotychczasowe 

doświadczenia oraz perspektywy finansowania sektora PES to domena przede wszystkim sektora 

banków spółdzielczych. 

Niska zyskowność usług dla sektora PES 

Jednym z najważniejszych problemów w dostępie podmiotów sektora PES do finansowania jest 

bardzo niewielka opłacalność finansowania tych podmiotów z punktu widzenia instytucji 

finansowych. Problemy pojawiają się już na etapie otwierania rachunku bankowego – wiele 

organizacji nie jest skłonnych ponosić jakichkolwiek kosztów z tym związanych, dodatkowo w takim 

przypadku bank ma małe szanse na generowanie dochodów ze sprzedaży dodatkowych usług. 

Ponadto, organizacje, jeżeli już ubiegają się o finansowanie, to w dość nieznacznej wysokości. Dlatego 

też, w dość powszechnej opinii badanych, oferta banków dla sektora PES jest obecnie mało 

zróżnicowana, zaś w przypadku niektórych banków ma charakter wręcz wirtualny. Niektóre z 

banków mają bowiem formalnie w swojej ofercie rachunek na przykład dla organizacji 

pozarządowych, jednak często na etapie jego otwierania okazuje się, że bank w rzeczywistości nie 

jest skłonny go uruchomić. Z punktu widzenia banku otwarcie takiego rachunku jest niezbyt 

opłacalne, często tego typu nowy klient, ze względu na niszowość sektora PES, nie jest nawet 

uwzględniany w planach sprzedażowych i stąd nowy rachunek nie przekłada się na jakiekolwiek 

wynagrodzenie dla pracowników banku. 

Nawet banki, które nawet próbowały w tym zakresie coś zrobić i miały nawet ofertę w tym zakresie to 

praktycznie się wycofały z tej działalności. Nawet jeśli jakaś oferta widnieje nawet na ich stronach to 

ona jest po prostu martwa. 

Warto też zaznaczyć, że w sytuacjach, w których podmiot z sektora PES ubiega się o udzielenie 

kredytu i bank - niezależnie od innych problemów – jest mu go skłonny udzielić, to poważnym 

wyzwaniem pozostają koszty kredytowania w postaci odsetek i ewentualnych prowizji i innych 

opłat. Tego typu transakcje cechują się bowiem przeważnie ponadprzeciętnym ryzykiem, są też 

bardzo pracochłonne, co bank musi sobie odpowiednio zrekompensować, tymczasem sektor PES jest 

bardzo wrażliwy cenowo, ze zrozumiałych zresztą powodów. 

Dodatkowo, pracownicy banków są przyzwyczajeni do obsługi typowych form prawnych, w jakich 

działają przedsiębiorcy i tego, że celem danego podmiotu jest – co do zasady - maksymalizacja 
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osiąganych zysków. Z tego punktu widzenia ocena podmiotu ekonomii społecznej jest bardzo 

utrudniona, gdyż cele, dla których one działają, są przeważnie odmienne, a ewentualnie osiągane 

zyski mają przeważnie (z punktu widzenia celów samej organizacji) charakter uboczny i pomocniczy. 

Dodatkowo PES działają w bardzo zróżnicowanych formach prawnych, co z punktu widzenia instytucji 

finansowych, szczególnie banków, jest dodatkowym wyzwaniem. 

Metodologia oceny zdolności kredytowej 

Kolejnym bardzo ważnym problemem są kwestie związane z oceną zdolności kredytowej. W 

przypadku znacznej większości sektora PES trudno jest ją badać w standardowy sposób, zbliżony do 

oceny stosowanej w odniesieniu do przedsiębiorstw, opartej na prognozie przychodów i kosztów (a 

także przepływów finansowych), tak, aby wskazywały one na zdolność firmy do spłaty rat 

kapitałowych i odsetkowych. Znaczna część PES jest w znacznym stopniu uzależniona od 

finansowania dotacyjnego, którego przewidywalność jest dość ograniczona (z wyjątkiem wieloletnich 

kontraktów); dodatkowo wiele PES jest w sensie ekonomicznym trwale nierentownych, to znaczy 

generuje stratę i w typowej ocenie zdolności kredytowej jej nie posiada. Tymczasem prawo 

bankowe obliguje banki do udzielania kredytów wyłącznie podmiotom posiadającym zdolność 

kredytową72 (z tego punktu widzenia ze szczególnie trudną sytuacją mamy do czynienia w przypadku 

nowych PES – realizujących pierwsze przedsięwzięcia). Dodatkowym problemem jest też sposób 

oceny zdolności kredytowej PES nie prowadzących działalności gospodarczej. 

Banki mają problem z analizą takich podmiotów i do nas tutaj dzwonią, mnie się pytają jak podejść, 

jakie wziąć dokumenty na podstawie czego to robić. 

Badani przedstawiciele banków wskazywali, że te kredyty, które udzielali podmiotom z sektora PES 

były w znacznej większości udzielane w trybie indywidualnym, często też z zastosowaniem 

rozwiązania przewidzianego w art. 70 ust. 2 prawa bankowego, czyli dla podmiotów nie 

posiadających zdolności kredytowej na podstawie „ustanowienia szczególnego sposobu 

zabezpieczenia spłaty kredytu”. Tego typu zabezpieczenia były przedstawiane przez wiarygodne dla 

banku i dobrze im znane podmioty, takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wójtowie, czy też 

lokalni przedsiębiorcy. Rozwiązanie to jest dopuszczalne, ważne jest natomiast – zdaniem 

przedstawicieli sektora bankowego – aby nie było ono stosowane zbyt często, gdyż mogłoby to 

wzbudzić niechętne zainteresowanie organów nadzoru finansowego. Ta kwestia jest też jednym z 

najważniejszych powodów, dla których banki nie zdecydowały się dotąd na uruchomienie specjalnych 

produktów kredytowych dla sektora PES. Produkty te musiałyby zakładać ich oferowanie wyłącznie 

podmiotom posiadającym zdolność kredytową i stąd zainteresowanie nimi byłoby zapewne nader 

ograniczone. 

Brak specjalnych produktów, dedykowanych sektorowi PES, pociąga za sobą brak procedur 

udzielania finansowania tego typu podmiotom, co w rezultacie powoduje, że - niezależnie od 

opisanych wcześniej powodów - także z tego punktu widzenia finansowanie PES nie jest dla banków 

opłacalne, uzgodnienie zasad i warunków udzielenia kredytu na indywidualnych zasadach jest 

bowiem wielce czasochłonne, a zatem pociągające za sobą duże koszty. 

                                                      
72

 Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 128). 
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Warto natomiast pamiętać o tym, że wymogi udzielania finansowania zasadniczo tylko podmiotom 

posiadającym zdolność kredytową nie obowiązują pozabankowych funduszy pożyczkowych, nie są 

one też poddane nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, wskutek czego możliwość stosowania 

przez nie niestandardowych, elastycznych rozwiązań jest znacznie wyższa, co widać na przykład w 

ofercie pożyczkowej TISE lub PAFPIO. 

Banki wskazywały także, że wobec bardzo niewielkich doświadczeń z kredytowaniem PES ryzyko 

związane z takimi poręczeniami właściwie nie jest możliwe do oszacowania. 

To [ryzyko] jest nie do oszacowania. My mieliśmy tutaj spotkania z osobą, która nas próbowała nas 

troszeczkę podszkolić. jak oceniać, to ryzyko to jest trudne ponieważ, nawet jeśli jakieś tam 

doświadczenie mamy w zakresie oceny tego ryzyka, to tu [w sektorze PES] jest zupełnie na innek 

zasadzie to wszystko. Bardziej na zasadzie takiej intuicji, takiego zdrowego rozsądku i każda sprawa 

jest i tak inna. 

Problem zabezpieczeń 

Zdaniem badanych przedstawicieli banków, podmioty sektora ekonomii społecznej mają często 

znaczne problemy z przedstawieniem odpowiednich zabezpieczeń. Większość organizacji nie 

posiada znaczącego majątku trwałego, który mógłby być akceptowalnym dla banku zabezpieczeniem. 

Znaczenie tego problemu mogłoby zostać istotnie osłabione poprzez uruchomienie programu 

poręczeniowego dla PES, o którego postulowanych cechach piszemy dalej. 

W przypadku kredytów będących prefinansowaniem dotacji, w szczególności finansowanych ze 

środków europejskich, pewnym problemem była niechęć niektórych instytucji odpowiedzialnych  za 

przekazywanie i rozliczanie dotacji do zgody na ustanawianie cesji wierzytelności, będącej 

naturalnym zabezpieczeniem tego typu transakcji, co wiązało się też niekiedy z dość złożonymi 

kwestiami prawnymi, dotyczącymi zasad realizacji projektów ze środków europejskich. 

W badaniu jakościowym zwracano też uwagę na dość powszechny problem, polegający na tym, że 

nawet jeżeli niektóre PES posiadają majątek o określonej wartości, mogący służyć jako 

zabezpieczenie, to de facto możliwości prowadzenia egzekucji z niektórych typów majątku 

trwałego mogą być ograniczone lub wręcz niemożliwe, ze względów społecznych i wizerunkowych. 

Trudno bowiem zakładać, że bank byłby skłonny zajmować (przykładowo) maszyny w warsztatach, w 

których pracują osoby niepełnosprawne, na przykład dotknięte autyzmem lub też majątek organizacji 

kościelnych, szczególnie, gdy znajduje się na terenie obiektów sakralnych. Tego typu postępowanie, 

choć oczywiście w odpowiedniej sytuacji całkowicie dopuszczalne od strony prawnej, wpływałoby 

bardzo niekorzystnie na wizerunek banku. 

Pracochłonność finansowania PES oraz wysokie ryzyko z tym związane 

Z punktu widzenia sektora bankowego bardzo poważnym ograniczeniem jest też fakt , że przeważnie 

finansowanie PES jest, zarówno na etapie jego udzielania, jak i spłacania, bardzo pracochłonne, a 

więc ostatecznie generujące znaczne koszty. Jest ponadto obciążone ponadprzeciętnym ryzykiem. 

Wynika to z kilku podstawowych przyczyn73: 

                                                      
73

 W tym przypadku trudno jest jasno powiedzieć na ile opisywane opinie i doświadczenia są reprezentatywne dla całego 
sektora PES, choć wiele wskazuje, że tak jest, gdyż opinie takie mają dość powszechny charakter. Z drugiej strony, istnieje na 
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• przedstawiciele sektora ekonomii społecznej generalnie posiadają ograniczoną wiedzę 

ekonomiczno-finansową74, co powoduje, że przygotowywane przez nich wnioski kredytowe 

wymagają najczęściej wielu uzupełnień i wyjaśnień, co wydłuża cały proces udzielania 

kredytu, jest również pracochłonne dla pracowników banków, 

• podmioty z tego sektora, które zaciągnęły pożyczkę lub kredyt, wymagają przeważnie 

bardzo starannego, bieżącego nadzoru, jeżeli chodzi o terminowość spłacania zobowiązania i 

szybkiej reakcji w razie ewentualnych opóźnień, które przeważnie nie mają charakteru 

intencjonalnego, ale wynikają z odmiennej kultury organizacyjnej i ograniczonej jakości ich 

wewnętrznego systemu zarządzania finansami, 

• mimo, że generalnie otoczenie, w którym funkcjonuje większość podmiotów gospodarczych 

jest niezbyt stabilne, to w przypadku PES duże znaczenie odgrywa ich wysoki stopień 

uzależnienia od środków publicznych, w rezultacie czego zmiana polityki władz danego 

szczebla (na ogół lokalnego) może mieć bardzo niekorzystne przełożenie na sytuację 

finansową podmiotu i ostatecznie także na jego zdolność do spłacania zobowiązań 

kredytowych, 

• banki nieco inaczej traktują klientów, którzy od wielu lat prowadzą u nich rachunek i 

klientów nowych, którzy pojawiają się głównie w celu zaciągnięcia kredytu. Naturalnie ci 

pierwsi są z punktu widzenia banku znacznie mniej ryzykowni. W sytuacji zatem 

uruchamiania ewentualnych pilotażowych programów kredytów dla sektora PES, które (o ile 

w ogóle) będą zapewne uruchamiane przez dość nieliczne banki, ta kwestia będzie bardzo 

poważnym wyzwaniem. 

W dość powszechnej opinii, ewentualne programy stymulujące banki do zwiększenia akcji kredytowej 

wobec sektora PES powinny być uzupełnione działaniami doradczymi zarówno wobec samych 

banków, jak i przede wszystkim sektora PES. Doświadczenia ES Funduszu wskazują, że doradztwo 

powinno być świadczone przede wszystkim na etapie przygotowania i dopracowywania wniosku 

pożyczkowego. Podobne doświadczenia płyną z testowania instrumentu social venture capital przez 

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”75 - doświadczenia te opisujemy w 

kolejnym rozdziale opracowania. 

Cechy programu poręczeniowego 

Przedstawiciele sektora bankowego bardzo pozytywnie oceniali zasadność uruchomienia programu 

poręczeniowego dla sektora PES, wskazując jednak na jego ważne elementy, aby uczynić go 

wystarczająco atrakcyjnym z punktu widzenia sektora bankowego: 

• bardzo ważne jest, szczególnie z punktu widzenia banków spółdzielczych, aby instytucja 

udzielająca poręczeń lub gwarancji miała status pozwalający na pomniejszanie części 

poręczonej / gwarantowanej podstawy tworzonych rezerw celowych. Zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia 

                                                                                                                                                                      
pewno znaczna grupa PES, które działają w odmienny sposób i są dobrze przygotowane do ubiegania się i spłacania 
finansowania zwrotnego. 
74

 Z drugiej strony warto zauważyć, że - przede wszystkim dzięki działaniom najbardziej aktywnych i profesjonalnych OWES 
– stan ten ulega zmianom i w niektórych regionach sytuacja pod tym względem wygląda całkiem nieźle, przynajmniej w 
przypadku wybranych organizacji. 
75

 http://www.screp.pl/ 
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rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2008 r., Nr 235, poz. 1589 z późn. 

zm.) na takie postępowanie pozwala skorzystanie między innymi z gwarancji lub poręczenia 

Banku Gospodarstwa Krajowego, a także gwarancji lub poręczenia funduszu poręczeniowego 

posiadającego rating przyznany przez zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej 

na poziomie inwestycyjnym76. Tego typu zabezpieczenie umożliwia także zastąpienie oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej wystawcy 

zabezpieczenia. 

• z punktu widzenia sektora bankowego ważne jest, aby czas, w jakim jest podejmowana 

decyzja o poręczeniu był stosunkowo krótki i nie wydłużał znacząco okresu rozpatrywania 

wniosku kredytowego. Ważne jest też, aby procedury były maksymalnie uproszczone, a 

wymogi sprawozdawcze zminimalizowane. Istotne jest też, aby w przypadkach 

wypowiedzenia umowy kredytowej i wystąpienia o wypłatę poręczenia, poręczyciel nie starał 

się za wszelką cenę, poprzez poszukiwanie drobnych nieprawidłowości formalnych (co w 

przypadku niekiedy dość skomplikowanych form prawnych, w ramach których prowadzą 

działalność PES, łatwo jest popełnić jakiś niewielki błąd) nie szukać pretekstu do odmowy 

wypłaty poręczenia, 

• zdaniem przedstawicieli banków, przynajmniej w pierwszym okresie działalności, oferowane 

poręczenia i gwarancje nie powinny być ograniczone limitem wypłat77 („cap”), ze względu 

na brak doświadczeń i generalnie wysokie ryzyko, związane z kredytowaniem sektora PES. Po 

zebraniu kilkuletnich doświadczeń, które powinny pozwolić na ocenę jakości portfela, można 

będzie pomyśleć nad wprowadzeniem mechanizmu „cap”(limity wypłat), 

• pewnym problemem, którego trzeba być świadomym, może też być udzielanie poręczeń 

instytucjom, które nie dysponują żadnym znaczącym majątkiem, w praktyce polskich 

instytucji poręczeniowych standardowym zabezpieczeniem poręczenia jest weksel własny in 

blanco, w takim przypadku możliwe także będzie jego wystawienie i przyjęcie, jednak z całą 

świadomością, że za wekslem nie stoi żaden znaczący majątek, 

• poręczenia dla sektora PES powinny raczej być - co do zasady - udzielane w maksymalnym 

dopuszczonym przez wytyczne unijne wymiarze, czyli w wysokości 80% kapitału kredytu, 

• w ramach instrumentu należałoby też dopuścić udzielanie poręczeń podmiotom o bardzo 

krótkim stażu rynkowym, przy czym w tym przypadku poręczenia musiałyby raczej dotyczyć 

pozabankowych pożyczek, udzielanych z innych środków, niż środki strukturalne okresu 

2014-2020, banki bowiem nie będą raczej skłonne finansować tego typu podmiotów. Można 

też rozważyć oferowanie - testowanych przez wiele funduszy poręczeniowych - poręczeń 

transakcji leasingowych. Szereg PES może mieć bowiem problemy z pozyskaniem leasingu, ze 

względu na to, że dość często może on dotyczyć nietypowych środków trwałych, które 

wymagają odpowiedniego przygotowania i po zakończeniu umowy i braku wykupu przez 

leasingobiorcą mogą być bardzo trudne do zbycia. 

• znacznie większe szanse i doświadczenia, jeżeli chodzi o finansowanie sektora PES można 

zidentyfikować w sektorze banków spółdzielczych.  
                                                      
76

 Przyjmuje się, że muszą to być agencje wpisane na listę European Securities and Markets Authority (ESMA). Tego typu 
ratingi, wystawione przez agencję ratingową Eurorating posiada obecnie 11 polskich funduszy poręczeniowych, zob. 
http://www.eurorating.com/pl/ratingi/fundusze (15.07.2015). 
77

 Pojęcie to wyjaśniliśmy w rozdziale 3.4. 
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Inne kwestie 

Przedstawiciele sektora bankowego poruszali też szereg innych, istotnych kwestii, mających 

znaczenie dla kształtu przyszłego instrumentu poręczeniowego. Zwracali między innymi uwagę na 

fakt, że zasady udzielania poręczeń w przypadku olbrzymiej większości funduszy poręczeniowych 

dopuszczają (skądinąd zasadnie) udzielanie poręczeń tylko podmiotom posiadającym zdolność 

kredytową, zaś w przypadku PES ten warunek może nie zawsze być spełniony, o czym pisaliśmy 

wcześniej. W tej sytuacji, w przypadku udzielania poręczeń przez fundusze poręczeniowe, warto 

byłoby się zastanowić nad ewentualną zmianą tego postanowienia dla podmiotów sektora PES. 

5.2. Wnioski  

Przedstawione powyżej opinie i stanowiska przedstawicieli sektora bankowego pozwalają na 

wskazanie kilku kluczowych wniosków, jeżeli chodzi o ułatwianie dostępu PES do finansowania 

bankowego: 

1. Biorąc pod uwagę powyżej wskazane kwestie problemowe, można wskazać, że oferta 

finansowania dłużnego dla PES ze strony sektora bankowego będzie miała nadal dość 

ograniczony charakter, choć przy podejmowaniu pewnych działań skala finansowania może 

powoli rosnąć. Z tego punktu widzenia kluczowy wydaje się rozwój oferty finansowania PES ze 

strony pozabankowych funduszy pożyczkowych, których nie obowiązują przepisy prawa 

bankowego, ani wytyczne i rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego. 

2. Stworzenie mechanizmów poręczycielskich może jednak w pewnym (raczej dość niewielkim) 

stopniu stymulować akcję kredytową dla PES, a także (choć zapewne w mniejszym stopniu i 

przy zachowaniu reguł dotyczących łączenia środków europejskich) skalę pożyczek, 

udzielanych przez pozabankowe fundusze pożyczkowe. Warunkiem tego jest jednak 

maksymalne uproszczenie procedur i udzielanie poręczeń w sposób pozwalający na 

pomniejszanie podstawy tworzenia rezerw celowych. 

3. W przypadku uruchamiania instrumentu poręczeniowego dla PES, należałoby o tym 

poinformować przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, najlepiej w postaci krótkiego 

spotkania, prezentującego jego ofertę i zasady działania.  

4. W dłuższej perspektywie należałoby próbować opracować (z udziałem przedstawicieli sektora 

bankowego oraz samych PES, szczególnie osób odpowiedzialnych za zarządzania finansami) i 

upowszechnić wśród zainteresowanych banków, metodologię oceny zdolności kredytowej 

PES, o ile będzie to możliwe z wykorzystaniem doświadczeń Banku Inicjatyw Społeczno-

Gospodarczych (później DnB Nord) oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. 

5. Kluczowym partnerem w ramach instrumentów poręczeniowych powinien być sektor 

banków spółdzielczych. Zwracali na to uwagę zarówno przedstawiciele sektora bankowego, 

jak i sektora PES. Banki spółdzielcze są bowiem znacznie lepiej osadzone w społeczności w 

ramach której działają i są też bardziej otwarte na jej problemy, które częściowo próbują 

rozwiązywać właśnie organizacje sektora PES. Ponadto w sektorze banków spółdzielczych 

znacznie łatwiej wprowadzić nowy produkt kredytowy, czy też w ogóle otworzyć się na sektor 

PES, poziom decyzyjny jest bowiem znacznie bliższy klienta, niż w bankach sieciowych. 
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6. Zapotrzebowanie na instrumenty typu social venture capital 

6.1. Social venture capital w zarysie 

Social Venture Capital (SVC) rozumiany jest najczęściej jako schemat inwestycyjny zaopatrujący w 

środki finansowe określonego beneficjenta (podmiot inwestycji), celem rozwijania przez niego 

przedsięwzięć w sferze ekonomii społecznej.  Inwestycje tego rodzaju łączą w sobie dwa elementy - 

oczekiwany zwrot zainwestowanego kapitału w wyniku realizacji przedsięwzięcia (komponent 

venture capital) wraz z osiągnięciem efektu pozafinansowego - najczęściej chodzi tu o stworzenie i 

uczynienie trwałymi rozmaitych rozwiązań, gwarantujących redukcję / likwidację określonych 

problemów społecznych (komponent social) (np. ubóstwa, trwałego bezrobocia, ograniczonego 

dostępu do edukacji, wykluczenia społecznego, zagrożeń ekologicznych)78. Z uwagi na komponent 

venture jest to instrument stosowany najczęściej w przypadkach, gdy cel inwestycyjny (beneficjent 

SVC) prowadzi działalność zarobkową / gospodarczą (mieści się w kategorii przedsiębiorstw 

społecznych lub też realizowane przedsięwzięcie umożliwia generowanie przychodów), tak aby 

generowane wpływy z tej działalności umożliwiały co najmniej zwrot zainwestowanego kapitału, w 

formie odpowiedniej do charakteru inwestycji. Równocześnie jednak, na równi istotne jest 

pozytywne oddziaływanie przedsięwzięcia na dziedzinę zidentyfikowanych problemów społecznych. 

Najogólniej rzecz ujmując, SVC jest inwestowaniem w przedsięwzięcia biznesowe uważane za 

społecznie i ekologicznie odpowiedzialne79. 

W odróżnieniu od tradycyjnych schematów inwestycyjnych venture capital, w schemacie SVC 

znaczenie czynnika, dotyczącego efektu społecznego inwestycji jest równoznaczne z elementem 

kapitałowym, obejmującym ryzyko i oczekiwany zwrot z inwestycji. Schematy SVC mogą przyjmować 

różnorodne formy organizacyjno-prawne, odpowiednio do postaci prawnej celu inwestycyjnego, 

obowiązujących w danym obszarze regulacji prawnych oraz specyfiki przedsięwzięcia, które ma być 

finansowane. Bardzo wiele zależy również od misji / strategii podmiotu oferującego finansowanie 

SVC. 

W praktyce mówić można o dwóch głównych formach organizacyjnych procesu inwestowania w 

schemacie SVC: 

• pierwsza z nich to zaopatrywanie w kapitał celu inwestycyjnego przy użyciu instrumentów 

dłużnych lub quasi kapitałowych. Są one konfigurowane w taki sposób, aby podmiot 

korzystający z inwestycji uzyskał zdolność finansową do realizacji określonego 

przedsięwzięcia - dokonuje się tego poprzez odsunięcie w czasie obowiązków w zakresie 

spłaty kapitału (i jego oprocentowania80). W praktyce znajduje to zwykle odzwierciedlenie w 

udostępnieniu finansowania dłużnego na dłuższy czas oraz zwykle z długą karencją w jego 

spłacie lub też poprzez ustalenie opcji i warunków konwersji zadłużenia na tytuły własności w 

                                                      
78

 What are social ventures and how they are funded?, zob. http://nonprofitanswerguide.org/faq/leadership/what-are-
social-ventures-and-how-are-they-funded/ 
79

 Raport końcowy ewaluacji zewnętrznej wstępnej wersji produktu finalnego "Social venture Capital dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej", Prepost Consulting, 2015, s. 25. 
80

 Ustalenia dotyczące oprocentowania mogą być bardzo różne (w tym zakresie trudno jest o jakikolwiek standard). 
Przykładowo, mogą być one powiązane z efektami przedsięwzięcia. Naturalnie, z uwagi na bardzo szeroki charakter / 
przedmiot ewentualnych przedsięwzięć oraz ich oczekiwanych rezultatów, istnieje tu całkowita dowolność, co do 
kształtowania szczegółów tych ustaleń.  
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podmiocie pozyskującym kapitał (na wzór różnych instrumentów finansowych klasy 

mezzanine),  

• druga forma upodabnia się do typowych schematów inwestycji venture capital, w których 

inwestor obejmuje tytuły własności w podmiocie stanowiącym cel inwestycji, z 

różnorodnymi rozwiązaniami szczegółowymi w zakresie "wyjścia" (dezinwestycji). 

Pierwsza z ww. form inwestowania w schemacie SVC jest bardzo elastyczna - szczególnie w wariancie 

najprostszym, polegającym na udostępnieniu finansowania dłużnego o specyficznych parametrach. 

W praktyce może ona być stosowana w przypadku wszelkich podmiotów posiadających osobowość 

lub zdolność prawną. W tym też głównie zakresie należy poszukiwać zastosowalności schematów 

inwestycyjnych SVC. Druga z form będzie właściwa głównie do inwestowania w podmioty posiadające 

osobowość prawną. Na obecnym, bardzo wczesnym etapie rozwoju w Polsce, ten wariant organizacji 

przedsięwzięć w formule SVC wydaje się mniej adekwatny, głównie z uwagi na jego znacznie bardziej 

skomplikowany charakter wdrożeniowy (przykładowo, inwestowanie w spółdzielnie, przy założeniu 

zachowania odpowiedniej zdolności decyzyjnej przez inwestora, wymagać będzie wprowadzania 

szczególnych rozwiązań statutowych - dotąd nie stosowanych, choć możliwych). 

Jak wykazała część jakościowa badania, dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu rozwiązań 

SVC w Polsce są znikome. W zasadzie odwołać się można do jednego konkretnego przypadku, w 

którym wypracowano tego rodzaju instrument oraz przeprowadzono jego testowanie. Poza tym, 

istnieją przypadki (jednak bardzo rzadkie) inwestycji, które można przyporządkować do klasy SVC. Za 

przykład posłużyć tu może ufundowanie przez TISE S.A. części (niewielkiej) kapitalizacji Fundacji 

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej81, w celu uruchomienia mechanizmu poręczeniowego i 

pożyczkowego na rzecz ułatwiania dostępu PES do zewnętrznych źródeł finansowania. Skala tej 

inicjatywy pozostaje jednak bardzo niewielka (ufundowany kapitał wynosi ok. 0,5 mln zł). TISE nie 

oferuje jednak tego rodzaju zasileń jako stałego elementu oferty dla podmiotów ekonomii 

społecznej. Natomiast, wspomniany na wstępie przypadek rodzimego rozwiązania SVP, to rezultat 

projektu realizowanego w latach 2012-2015 (planowana data zakończenia 31 sierpnia 2015 r.) przez 

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" (SCREP) pt. "Projekt Innowacyjny - 

Venture Capital jako nowe i skuteczne narzędzie wsparcia kapitałowego w aktywizacji zawodowej 

młodzieży powyżej 15 r. życia z terenu województwa warmińsko-mazurskiego"82. W projekcie tym 

wypracowano rozwiązanie, mieszczące się w pierwszym z ww. modeli SVC - mianowicie, SCREP 

oferował wsparcie kapitałowe na rozwój PES (pożyczka z odroczoną spłatą) wraz z usługami 

uzupełniającymi (jednak nierozerwalnie związanymi z udzielaną pożyczką), obejmującymi działania 

szkoleniowe i doradcze. Produkt SVC - w myśl tego rozwiązania "wsparcie kapitałowe" - to: 

• pożyczka długookresowa dla PES, oferowana w maksymalnej kwocie 300 tys. zł,  

• udzielana na okres do 60 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 3 lata, 

• pożyczka może obejmować do 100% wydatków na realizację przedsięwzięcia, 

                                                      
81

 http://mfes.pl/dla-ngo/ 
82

 POKL.07.02.01-28-115/11-00, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, 
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem (komponent regionalny PO KL), o 
wartości 2 176,6 tys. zł., zob. http://www.vc.screp.pl/ 
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• oprocentowanie długu nie jest ustalone - określa się je w wyniku indywidualnej analizy 

rentowności finansowanego przedsięwzięcia oraz oceny jego efektów w sferze tworzenia 

nowych miejsc pracy, 

• oprocentowanie jest naliczane przez cały okres finansowania i jest ono spłacane w okresach 

rocznych lub na zakończenie obowiązywania umowy wsparcia kapitałowego - w podobnie 

elastyczny sposób ustala się wielkości (i częstotliwość) zwrotu kapitału.  

• z tytułu udzielonego finansowania nie są pobierane opłaty prowizyjne, 

• pożyczka podlega zabezpieczeniu wekslem in blanco beneficjenta wraz z deklaracją 

wekslową83 z możliwością stosowania również innych form zabezpieczenia. 

W procesie testowania instrumentu wsparcia kapitałowego, SCREP analizował 13 przedsięwzięć 

zgłoszonych przez PES. Ostatecznie wsparcie kapitałowe wraz z doradztwem i szkoleniami przekazano 

4 podmiotom. Wartość wsparcia wyniosła 280 tys. zł - zostało ono udzielone trzem spółdzielniom 

socjalnym oraz jednej z renomowanych organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego, 

specjalizującej się we wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej. Przedmiot działania 

sfinansowanych spółdzielni socjalnych był następujący: (1) uruchomienie usług krawieckich i sklepu 

odzieżowego, (2) utworzenie centrum ogrodniczego i (3) rozwój usług kamieniarskich. W toku 

realizacji finansowanych przedsięwzięć jeden z tych podmiotów zrezygnował z udziału w projekcie 

(zwrócił otrzymane wsparcie). 

Dotychczasowe wyniki realizacji projektu uwidoczniły możliwość wykorzystywania zaprojektowanego 

instrumentu, jako wspomagającego powstawanie lub rozwój PES, jednak wyłącznie w przypadku 

podmiotów, których kadra nie wymaga intensywnego wsparcia w ramach wyrównywania deficytów 

kompetencyjnych. Stwierdzono, że ostateczna wersja instrumentu musi obejmować pogłębioną 

diagnozę / analizę motywacji i umiejętności / kompetencji interpersonalnych kluczowej kadry PES 

oraz ocenę jej gotowości do wdrażania zmian w PES (w związku z pozyskanym finansowaniem). Sam 

zaś proces wdrażania SVC musi przewidywać alokację finansową na usługi wspomagające 

beneficjenta wsparcia kapitałowego (istota instrumentu polega więc na odpowiednim powiązaniu 

procesu kapitalizacji ze wsparciem doradczym i szkoleniowym kadr PES). Kolejny wniosek z 

testowania wskazywał, że środki wsparcia kapitałowego powinny być przekazywane w transzach, 

wraz z realizacją kolejnych etapów przedsięwzięcia84. W rezultacie konieczne jest szczegółowe 

rozplanowanie przekazywania środków beneficjentowi już na etapie wyboru przedsięwzięcia do 

dofinansowania. Ponadto, początkowo rozważano stosowanie innych rozwiązań niż tylko wsparcie 

kapitałowe udostępniane w formie pożyczki z odroczoną spłatą - rozważano powoływanie (wspólnie z 

PES lub z osobami fizycznymi) spółek kapitałowych. Ostatecznie jednak ten schemat wsparcia nie 

znalazł zastosowania (uznano go za zbyt skomplikowany i ryzykowny; wystąpiły również trudne do 

przezwyciężenia trudności w podziale udziałów i kompetencji decyzyjnych)85.  

Warto tu dodać, że model SCV znalazł uznanie w oczach ewaluatorów opracowujących analizę ex-

ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Warmia i Mazury 

na lata 2014-2020 (RPO WiM). Najprawdopodobniej województwo warmińsko-mazurskie jest 

                                                      
83

 Regulamin Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, SCREP, 2015 (§§ 4-6). 
84

 Raport końcowy ewaluacji zewnętrznej /.../ "Social Venture Capital /.../", op. cit., s. 31. 
85

 Op. cit. 
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jedynym, w którym w ramach programowania instrumentów finansowych na poziomie regionalnym 

(w regionalnym programie operacyjnym) przewidziano wprost uruchomienie tego rodzaju 

instrumentu. Obecnie, dla celów wdrażania RPO WiM, opracowywana jest „Analiza opcji 

wdrożeniowych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”, w której instrument SVC zostanie 

doprecyzowany (zakończenie prac doradczych zaplanowano na grudzień 2015 r.). W samej zaś 

analizie ex-ante RPO WiM przewidziano utworzenie regionalnego instrumentu finansowego 

(funduszu SVC, oferującego wsparcie kapitałowe w wysokości do 500 tys. zł z odroczoną spłatą), 

zaopatrującego w kapitał pośredników finansowych celem uruchamiania przez nich wsparcia 

kapitałowego na rzecz PES funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim86. W diagnozie 

stwierdzono, że w województwie istnieje "zapotrzebowanie podmiotów ekonomii społecznej nie 

tylko na działania typowo rynkowe, ale także społeczne". W analizie zaproponowano kapitalizację 

przyszłego funduszu w wysokości 20 mln zł. W mechanizmie kapitalizacji przewidziano 5% wkład 

pośredników finansowych do instrumentu oraz 10% wkład beneficjentów ostatecznych - na poziomie 

poszczególnych inwestycji.  

6.2. Możliwości rozwoju instrumentu social venture capital  

Przeprowadzone badanie wykazało, z jednej strony, słabą znajomość schematu inwestycyjnego 

SVC, z drugiej zaś, rodzące się zainteresowanie tą formą finansowania w środowisku podmiotów 

ekonomii społecznej87. W tej jednak sytuacji bardzo utrudnione są jakiekolwiek uzasadnione 

prognozy, dotyczące ewentualnego uruchamiania tego rodzaju rozwiązań inwestycyjnych w 

przyszłości. Niewątpliwie jednak, można przewidywać, że pojawienie się określonego mechanizmu 

wsparcia, spotka się z zainteresowaniem podmiotów, których misja dotyczy wspierania sektora PES 

(za przykład posłużyć tu może SCREP). Wsparcie kierowane do potencjalnych pośredników 

(realizujących inwestycje w PES) będzie musiało generować odpowiedni efekt zachęty. Efekt ten 

powinien być wywoływany w dwóch sferach tj.:  

• w sferze kapitałowej (komponent kapitałowy instrumentu - alokacja na kapitalizację, 

przeznaczona na inwestycje / wsparcie kapitałowe przekazywane PES - celom inwestycyjnym 

- przez pośredników finansowych), z akceptacją bardzo wysokiego ryzyka, towarzyszącego 

realizowanym inwestycjom, oraz  

• w sferze doradczo-szkoleniowej, zapewniającej możliwość przekazania beneficjentom 

wsparcia rozmaitych usług wspomagających, związanych zarówno z przygotowaniem, jak i 

realizacją finansowanych przedsięwzięć oraz ich monitoringiem (także nadzorem bieżącym w 

sferze zarządzania).  

Drugi z komponentów SVC ma szczególne znaczenie. O ile przewidywać można, że niektóre instytucje 

(pośrednicy finansowi - np. SCREP) będą w stanie wyasygnować pewne środki w ramach komponentu 

inwestycyjnego (najprawdopodobniej jednak raczej w niewielkiej skali), to jednak na pewno nie 

                                                      
86

 Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-
mazurskim, PSDB, Warszawa 2013, s. 189-192. 
87

 Jest to konkluzja z przeprowadzanych w niniejszym badaniu wywiadów indywidualnych. Z drugiej jednak strony, 
doświadczenia SCREP uwidaczniają ograniczone zainteresowanie otoczenia pozyskaniem wiedzy o zrealizowanym projekcie 
i jego doświadczeniach.  
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będzie w ogóle możliwe finansowanie przez nich rozwiniętego komponentu doradczo-szkoleniowego, 

który w przypadku tego instrumentu, w większości sytuacji będzie mieć znaczenie kluczowe (na co 

dobitnie wskazują doświadczenia przedsięwzięcia zrealizowanego przez SCERP). Jednocześnie jest to 

element kosztowny, występujący już na etapie przygotowania inwestycji (selekcji PES jako 

beneficjentów SVC, ich weryfikacji i przygotowania do efektywnego wykorzystania wsparcia). 

Na obecnym etapie nie jest zasadne szacowanie wpływu instrumentu SCV na redukcję zjawiska luki 

finansowej, dotyczącej sektora PES w Polsce. W praktyce w kraju instrument taki nie istnieje, brak 

jest wiedzy i szerszych doświadczeń, które uprawdopodabniałyby jego samoistny rozwój. Zauważmy, 

że w wyniku realizowanego przez 3 lata projektu SCREP wartość zrealizowanych inwestycji nie 

przekroczyła  300 tys. zł, naturalnie pamiętając, że projekt ten miał charakter pilotażowy (testujący) i 

był realizowany w oparciu o ograniczone środki własne projektodawcy (w części kapitałowej). 

Natomiast, uznając pozytywne rezultaty testowania instrumentu w województwie warmińsko-

mazurskim, za sensowną i uzasadnioną inicjatywę uznać należy zaproponowanie uruchomienia 

programu wsparcia, który zaktywizowałby określonych interesariuszy problematyki PES w Polsce w 

zakresie projektowania rozwiązań SVC dla PES. Siłą rzeczy, z uwagi na bardzo ograniczone 

doświadczenia, inicjatywa ta będzie musiała mieć charakter pilotażowy. Powinna posłużyć przede 

wszystkim rozpowszechnieniu wiedzy o inwestycjach SVC (w tej chwili jest to prawdopodobnie 

najważniejszy element wymagający interwencji), jak i stworzyć realną możliwość uruchomienia kilku 

projektów, najprawdopodobniej odwołujących się do wzoru wypracowanego przez SCREP, 

traktowanego jednak bardzo elastycznie tj. dowolnie dostosowywanego przez projektodawców do 

warunków lokalnych i specyfiki planowanych przez nich inwestycji. 

6.3. Wnioski  

Wyniki badania uzasadniają sformułowanie następujących wniosków, dotyczących rozwoju 

instrumentu SVC w Polsce w najbliższych latach: 

1. Znajomość instrumentu inwestycji SVC w Polsce jest bardzo ograniczona. Istnieją jednak 

(choć bardzo ograniczone) pozytywne doświadczenia, pokazujące możliwości i warunki 

realizacji wsparcia z wykorzystaniem tego instrumentu na szczeblu regionalnym (projekt 

SCREP). Jednocześnie środowisko interesariuszy PES wyraża zainteresowanie tą nową w 

naszych warunkach formą wspierania PES - w głównej mierze, u podstaw zainteresowania leży, 

z jednej strony brak wiedzy, z drugiej zaś poszukanie nowych form wspomagania sektora PES. 

2. Z uwagi na bardzo ograniczoną skalę doświadczeń oraz brak realnych inicjatyw SCV nie należy 

oczekiwać, aby w najbliższym czasie schemat SVC mógł efektywnie zaadresować (i w 

odpowiedniej, większej skali) zjawisko luki finansowania PES w Polsce. 

3. W istniejących warunkach i na obecnym całkowicie zalążkowym etapie rozwoju rozważenia 

wymaga uruchomienie programu wsparcia, aktywizującego inicjatywy SVC. Program 

powinien mieć charakter pilotażowy i być realizowany w perspektywie średniookresowej (3-5 

letniej).  

4. Ewentualny program wsparcia powinien zmierzać do wyselekcjonowania i sfinansowania co 

najmniej kilku inicjatyw, osadzonych regionalnie, w ramach których zostałyby 

zaprojektowane i zrealizowane indywidualne projekty finansujące określone przedsięwzięcia 
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PES lub też wspomagające ich powstawanie i działalność na etapie początkowym. Program 

wsparcia powinien dopuszczać bardzo elastyczną formułę konfigurowania konkretnych 

instrumentów, kierowanych przez wyłonionych pośredników finansowych do środowiska PES 

(zgodnie z ich misją i strategiami). 

5. Wsparcie w ramach programu pilotażowego SVC powinno opierać się na wywołaniu efektu 

zachęty, zarówno w zakresie komponentu kapitałowego, jak i usług uzupełniających, 

świadczonych na rzecz finansowanych przedsięwzięć. Należy jednocześnie przyjąć, że 

realizowane w pilotażu inwestycje obarczone będą bardzo wysokim ryzkiem (stąd też 

konieczność wsparcia w zakresie kapitalizacji instrumentu, raczej z niewielkim udziałem 

pośrednika finansowego). 
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7. Propozycja instrumentów poręczeniowych dla PES 

Podjęcie decyzji o ewentualnym uruchomieniu instrumentów poręczeniowych dla sektora PES w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest uzależnione od szeregu czynników. 

Poniżej przedstawiamy główne wnioski z wcześniejszych analiz, wpływające na zasadność i 

ewentualny kształt instrumentu poręczeniowego.  

Tabela 16. Wnioski z badania  pod kątem  wprowadzenia instrumentu poręczeniowego 

Obszar problemowy Wniosek z badania 
Wniosek pod kątem uruchamiania 

instrumentu poręczeniowego 

Dostępność 
finansowania 
zwrotnego dla PES 

Brak zabezpieczeń bywa istotnym ograniczeniem 
w dostępie do finansowania zwrotnego dla PES, 
nie ma jednak charakteru kluczowego.  

Poręczenia są instrumentem wtórnym, 
ułatwiającym dostęp do finansowania 
zwrotnego, jednak co do zasady nie 
wpływającym bezpośrednio na jego 
ofertę. Stąd też bez znaczącego 
zwiększania skali z i zróżnicowana oferty 
finansowania dłużnego PES zakres 
stosowania instrumentów 
poręczeniowych będzie musiał być 
ograniczony.  

Dostępność finansowania dłużnego dla PES jest 
nader ograniczona, specjalną ofertę mają tylko 2 
fundusze pożyczkowe PAFPIO i TISE (ES Fundusz i 
środki własne). Banki finansują sektor 
incydentalnie w oparciu o wiarygodność osób 
związanych z daną organizacją i wiarygodne, 
mocne zabezpieczenia. 

Możliwości łączenia 
wsparcia ze środków 
publicznych na 
instrumenty dłużne i 
poręczeniowe 

Nie ma ograniczeń w łączeniu pożyczek 
udzielanych ze środków publicznych z 
poręczeniami udzielanymi ze środków 
publicznych, choć oczywiście można zadawać 
pytanie o ekonomiczny sens takiego rozwiązania. 
Niedopuszczalne jest natomiast łączenie 
poręczeń i pożyczek udzielanych ze środków 
europejskich w ramach tego samego okresu 
programowania. 

Wobec bardzo ograniczonej oferty 
finansowania zwrotnego dla PES można 
ewentualnie rozważyć możliwość łączenia 
poręczeń ze środków PO WER z 
pożyczkami udzielanymi ze środków z 
okresu 2007-2013, w sytuacji, gdy środki 
te zostaną rozliczone i stracą status 
środków europejskich.  

Stosunek banków do 
finansowania PES 

Głównym ograniczeniem, jeżeli chodzi o 
skłonność banków do finansowania sektora PES 
jest niska opłacalność takich transakcji, w 
połączeniu z wysokim ryzykiem, a także duża 
wrażliwość sektora PES na koszty finansowania.  

Uruchamianie instrumentu 
poręczeniowego, z którego miałyby 
korzystać banki spółdzielcze i komercyjne 
powinno zostać skorelowane z 
działaniami na rzecz promowania roli PES, 
a także rozwiązań ułatwiających 
udzielanie PES kredytów w sytuacji 
problemów z ich zdolnością kredytową. 

Dane o „stratowości” 
finansowania 
zwrotnego dla PES  

Wymagana przez Komisję Europejską tzw. ocena 
ryzyka gwarancji powinna częściowo zostać 
oparta na danych historycznych o poziomie 
niespłacanych kredytów / wypłacanych poręczeń 
dla danego rodzaju transakcji 
kredytowych/pożyczkowych, tymczasem niestety 
brak jest tego typu danych. Dane dotyczące 
jakości portfela kredytów bankowych dla MSP 
nie są w żadnym stopniu reprezentatywne dla 
sektora PES, a portfel pożyczek w ramach ES 
Funduszu jest jeszcze zbyt mało „dojrzały”. 

Szacunki ryzyka gwarancji, podobnie jak i 
wielu innych specyficznych obszarach, 
będą musiały mieć charakter silnie 
przybliżony, kluczowe będzie 
zaproponowanie rozwiązań atrakcyjnych 
z punktu widzenia instytucji mających 
udzielać finansowania (banków i funduszy 
pożyczkowych). 

W chwili obecnej, ze względu na brak odpowiednich danych porównawczych, praktycznie niemożliwe 

jest dokonanie oceny ryzyka, związanego z finansowaniem sektora ekonomii społecznej. Niestety, 

instytucje nadzorujące sektor bankowy (Komisja Nadzoru Finansowego), nie zbierają danych, 

pozwalających na zbadanie jakości portfela kredytowego na przykład organizacji pozarządowych, czy 

spółdzielni socjalnych, stąd też brak jakiegokolwiek punktu odniesienia (benchmarku).Dane takie 
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zbierają zapewne poszczególne banki, jednak dostęp do nich nie jest możliwy, a ponadto ze względu 

na ograniczoną liczbę kredytów dla sektora PES, dane takie byłyby zapewne mało użyteczne (nawet 

gdyby pozyskać takie dane z dużego banku spółdzielczego, to szacowanie stratowości na podstawie 

kilku lub kilkunastu kredytów byłoby wysoce niewłaściwe metodologicznie). 

Jedyne istniejące doświadczenia PAFPIO i TISE, choć bardzo interesujące, nie są do końca adekwatne, 

z następujących powodów: 

• w przypadku obu instytucji mamy do czynienia z instytucjami „misyjnymi”, jednocześnie nie 

poddanym rygorom prawa bankowego, co powoduje, że dość trudno porównywać jakość 

portfela udzielanych przez nie pożyczek, do jakości portfela kredytów bankowych (należy 

bowiem założyć, że instrumenty poręczeniowe w ramach PO WER będą w znacznym stopniu 

skierowane przede wszystkim do sektora bankowego). 

• trudno oczekiwać, aby banki oferowały podobną skalę doradztwa przy przygotowaniu 

wniosku pożyczkowego / kredytowego i równie staranny monitoring jakości portfela, jak obie 

wspomniane instytucje, specjalizujące się w udzielaniu pożyczek sektorowi organizacji 

pozarządowych.  

Wydaje się zatem, że należy postawić tezę, iż niestety brak jest dostępnych danych statystycznych 

pozwalających na ocenę ryzyka gwarancji/poręczeń kredytów i pożyczek udzielanych sektorowi 

ekonomii społecznej. W tej sytuacji możliwe są dwa wyjścia: 

Wariant 1 – rezygnacja z dokonania oceny ryzyka wobec braku odpowiednich danych. Tego typu 

podejście byłoby jednak naszym zdaniem błędne, ze względu na to, że ocena ryzyka nie jest zadaniem 

samym w sobie, a ma służyć zaproponowaniu relacji alokacji do wartości mających być udzielonych 

poręczeń, parametrów instrumentu poręczeniowego i wielkości efektu mnożnikowego. 

Wariant 2 – dokonanie szacunkowej i celowościowej oceny ryzyka, biorąc pod uwagę zakładane cele 

instrumentu. Na taką możliwość wydaje się też wskazywać oficjalna metodologia oceny ex ante 

instrumentów finansowych88, która kładzie nacisk na dokonywanie ostrożnej i konserwatywnej 

oceny, biorącej pod uwagę wszelkie możliwe czynniki, zwracając jednocześnie uwagę, że w 

przypadku, gdy ryzyko jest zbyt wysokie lub trudne do oszacowania, należy rozważyć zastosowanie 

instrumentu pożyczkowego, a nie gwarancyjnego lub też zastosować ograniczoną alokację na 

instrument poręczeniowy i z tą sytuacją mamy właśnie do czynienia w obecnej analizie. 

W niniejszej analizie będziemy zatem postępować zgodnie z wariantem 2.  

Bardzo ważny, wręcz kluczowy charakter ma także inna kwestia. Mianowicie, w sytuacji oferowania 

(re)poręczeń portfelowych oszacowany poziom ryzyka musi odpowiadać wspomnianemu wcześniej 

limitowi wypłat („cap”). Tymczasem przedstawiciele sektora bankowego, w tym Związku Banków 

Polskich, powszechnie podkreślali, że w sytuacji zastosowania tego mechanizmu dla kredytów do 

sektora PES, banki nie będą zainteresowane tym instrumentem, ze względu na to, że poręczenia 

powinny zapewniać rzeczywistą redukcję ryzyka kredytowego. W sytuacji zastosowania „cap” i 

                                                      
88

 General methodology covering all thematic objectives Volume I. Ex-ante assessment methodology for financial 
instruments in the2014-2020 programming period. Version 1.2 - April 2014, European Commission, European Investment 
Bank. 
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praktycznym braku doświadczeń w finansowaniu sektora PES, komórki ds. ryzyka kredytowego będą 

bardzo niechętnie traktować tego typu zabezpieczenie. Rozumiemy naturalnie skłonność 

Zamawiającego do osiągnięcia jak największego efektu mnożnikowego, jesteśmy jednak głęboko 

przekonani o tym, że - przynajmniej w przypadku produktu poręczeniowego zabezpieczającego 

kredyty zaciągane przez najmniejsze podmioty z sektora PES - tylko oferowanie poręczeń bez limitu 

wypłat stwarza jakiekolwiek szanse na zainteresowanie finansowaniem PES sektora bankowego. 

Ze względu na brak danych oraz bardzo duże zróżnicowanie sektora PES, bardzo trudne jest 

oszacowanie ryzyka związanego z poręczeniami / gwarancjami, skierowanymi do tego sektora. Musi 

się ono opierać na dość arbitralnych założeniach. Proponujemy, aby oczekiwane ryzyko wypłat 

oszacować na poziomie 15% (analogicznie jak w cytowanej wcześniej ekspertyzie dla MIR)89. 

Wielkość ta została oszacowana w oparciu o analizę jakości portfela funduszy poręczeniowych 

(wielkość zawiązanych rezerw), a także jakości wielkości wypłaconych poręczeń w ramach 

instrumentów poręczeniowych oraz udziału opóźnionych pożyczek i rozwiązanych umów 

pożyczkowych w ramach głównych instrumentów wsparcia zwrotnego ze środków europejskich w 

okresie 2007-2013, czyli regionalnych programów operacyjnych (głównie w ramach Inicjatywy 

JEREMIE, dla niej bowiem można podać najbardziej wiarygodne, zestandaryzowane dane) oraz 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

Można bowiem przyjąć, że oczekiwane ryzyko wypłaty poręczenia nie powinno być niższe, niż dla 

firm sektora MSP (a de facto w większości mikro i małych firm), których dotyczą cytowane dane. PES, 

które będą bowiem korzystać z kredytów bankowych to zapewne w znacznym stopniu podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą, więc ich charakterystyki będą ostatecznie częściowo podobne. 

Poniżej wskazujemy podstawowe charakterystyki jakości portfela wybranych programów wsparcia, w 

oparciu o wybrane dane. 

Tabela 17. Podsumowanie jakości portfela dla różnych programów/instytucji. 

Program Wskaźnik Wartość 

KFPK i FPU BGK 

(dane na 30 vi 2014) 

udział poręczeń wypłaconych 4,34% 

udział poręczeń wypłaconych i zagrożonych 6,20% 

Lokalne i regionalne fundusze 
poręczeń kredytowych (dane na 30 vi 
2014) 

Udział poręczeń wypłaconych i nieodzyskanych 
do aktualnego portfela 

8,1% 

Poziom rezerw celowych i ogólnych do 
aktualnej wartości poręczeń aktywnych 

6,5% 

Sektor bankowy – udział kredytów ze 
stwierdzoną utratą wartości (dane na 
31 xii 2014) 

Sektor MSP 12,8% 

Przedsiębiorcy indywidualni 11,0% 

Reporęczenia udzielane w ramach Udział wartości wniosków o wypłatę 0,81%
90

 

                                                      
89

 „Ocena ex ante ryzyka dla gwarancji…”, op. cit. 

90
 Wartość znacznie zaniżona wskutek systemu wypłaty poręczeń przyjętego przez najbardziej aktywne w kraju 

wielkopolskie fundusze poręczeń kredytowych, w przypadku których wypłata poręczenia jest bardzo odsunięta w czasie, 
realnie wskaźnik powinien wynosić ok. 3-4%. 
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Inicjatywy JEREMIE oraz PO RPW – 
udział wniosków o wypłatę (dane na 
31 xii 2014) 

reporęczeń  

Poręczenia portfelowe udzielane w 
ramach Inicjatywy JEREMIE oraz 
PO RPW – udział wniosków o wypłatę 
(dane na 31 xii 2014) 

Udział wartości wniosków o wypłatę poręczeń 
portfelowych  

9,48% 

Pożyczki i kredyty udzielane w 
ramach Inicjatywy JEREMIE oraz PO 
RPW 

Udział pożyczek i kredytów o opóźnieniach w 
spłacie powyżej 30 dni oraz pożyczek i 
kredytów wypowiedzianych 

9,07% 

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych 

Jak zatem widać, różne, wyżej wskazane, miary jakości portfela kredytów i pożyczek skierowanych do 

sektora MSP wskazują bowiem, że realne ryzyko wypłat oscyluje pomiędzy 5 i 15%. Z drugiej jednak 

strony pamiętać trzeba, że ryzyko związane z kredytowaniem sektora MSP jest prawdopodobnie 

znacząco niższe, niż w przypadku sektora PES. Opierając się jednak o powyższe dane trudno jednak 

oszacować oczekiwane ryzyko na poziomie wyższym, niż 15%. 

Szacunek z kolei ryzyka nieoczekiwanego musi mieć siłą rzeczy charakter ekspercki, na co jasno 

wskazuje wspomniana wcześniej metodologia analizy ex ante instrumentów finansowych. Ze względu 

zatem na fakt, że biorąc brak jest systematycznych doświadczeń w finansowaniu PES proponujemy 

określić ryzyko nieoczekiwane na poziomie 35%, łączne zatem ryzyko wynosiłoby 50%.  

Jednocześnie proponujemy, aby ze względu na fakt, że udzielanie poręczeń kredytów / pożyczek 

dla PES z limitem wypłat („capem”), nawet oszacowanym na tak wysokim poziomie, może 

powodować brak zainteresowania ofertą ze strony sektora bankowego, przez co najmniej pierwsze 

3 lata funkcjonowania programu, przynajmniej dla najmniejszych, najbardziej ryzykownych 

poręczeń, udzielać je bez limitu wypłat, czyli potencjalnie obciążonych 100% ryzykiem. 

Naturalnie do dyskusji pozostaje kwestia na ile możliwe jest zaproponowanie w obowiązującym 

systemie prawnym, regulującym wdrażanie programów finansowanych ze środków europejskich 

poręczeń bez limitu wypłat („cap”), a więc potencjalnie obciążonych 100% ryzykiem. Autorzy 

niniejszego opracowania stoją na stanowisku, że jest to możliwe, na co pośrednim dowodem jest to, 

że dla wybranych programów gwarancyjnych realizowanych bezpośrednio z programu europejskiego 

(w tym przypadku ukierunkowany na finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych), takich jak 

zakończony już Risk Sharing Instrument oraz oferowane ze środków perspektywy 2014-2020 InnovFin 

SME Guarantee Facility91, gwarancje nie były ograniczane limitem wypłat („capem”), zatem 

pośrednio maksymalne szacowane ryzyko wynosiło 100%. 

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, proponujemy następujący kształt ewentualnego 

instrumentu poręczeniowego/gwarancyjnego dla PES. 

Rozwiązania organizacyjne 

Od strony organizacyjnej należy rozważyć przede wszystkim 2 kwestie:  

                                                      
91

 Zob. http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm  
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• czy program poręczeniowy ma mieć charakter centralny (ogólnokrajowy), czy też również / 

wyłącznie regionalny / lokalny?, a także  

• czy proponuje się wykorzystanie instrumentu poręczeniowego (gwarancyjnego), czy też 

poręczenia drugiego poziomu w postaci reporęczenia (regwarancji)?  

Naszym zdaniem jest całkowicie możliwe wykorzystanie obu mechanizmów, naturalnie w sposób 

rozłączny, czyli zastosowanie zarówno mechanizmu poręczeniowego, jak i reporęczeniowego, a także 

połączenie zasięgu krajowego z wykorzystaniem lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych, 

dzięki potencjalnego korzystaniu przez nie z reporęczeń. 

Proponujemy stworzenie celowego ogólnokrajowego funduszu poręczeniowego, idealnie 

prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego92 (co pozwoli na wykorzystanie mechanizmu 

pomniejszania podstawy rezerw celowych), który poręczałby kredyty bankowe, a także (w miarę 

możności) pożyczki udzielane przez pozabankowe fundusze pożyczkowe ze środków innych, niż 

środki europejskie okresu 2014-2020. Udzielane przez BGK poręczenia powinny mieć charakter 

portfelowy, można natomiast rozważyć dopuszczenie dla większych transakcji możliwości szybkiej i 

uproszczonej analizy wniosku kredytowego idealnie z wykorzystaniem rozwiązań elektronicznych. 

Dodatkowo proponujemy ulokowanie także w ramach BGK funduszu reporęczeniowego, który 

reporęczałby poręczenia udzielone PES przez zainteresowane fundusze poręczeń kredytowych, 

naturalnie oba instrumenty musiałyby poręczać odrębne transakcje kredytowe/pożyczkowe. 

Teoretycznie możliwe byłoby też wynegocjowanie z BGK (czy  raczej faktycznie z Ministerstwem 

Finansów) dodania do środków przeznaczonych na udzielanie poręczeń z PO WER środków 

krajowych, co pozwoliłoby na zwiększenie efektu mnożnikowego wsparcia europejskiego, bądź też 

(co byłoby rozwiązaniem idealnym i zresztą bardziej prawdopodobnym) pokrywanie przez BGK (czy 

też Ministerstwo Finansów) ryzyka poręczeń powyżej poziomu „cap” (limit wypłat obowiązywałby 

tylko w ramach środków europejskich). W takiej sytuacji wszystkie 3 produkty poręczeniowe mogłyby 

być oferowane z limitem wypłat, zaś (re)poręczenia wypłacane powyżej tego limitu byłyby 

pokrywane ze środków krajowych, co zaś najważniejsze, z punktu widzenia instytucji udzielającej 

poręczonego kredytu nie istniałby limit wypłat, zmieniałoby się tylko źródło wypłaty poręczeń. Takie 

rozwiązanie byłoby wielce korzystne, jest ono zresztą rozważane, według naszej wiedzy, dla 

gwarancji mających być udzielanych przez BGK w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój. 

Charakterystyka poręczeń i poręczanych zobowiązań 

Jak wykazały badania, znaczna część badanych rozważających skorzystanie z kredytu lub pożyczki, 

jest zainteresowana finansowaniem o wartości do 100 tysięcy złotych – tej wielkości środków 

poszukuje ok. 55% badanych pożyczkobiorców ES Funduszu i ok. 67% badanych pozostałych 

organizacji sektora PES. Dodatkowo warto przy tym pamiętać, że jest dość mało prawdopodobne, aby 

banki na masową skalę były skłonne udzielać kredytów o większej wartości. 

                                                      
92

 Może to być realizowane w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, o którym mowa w projekcie ustawy o 
przedsiębiorczości społecznej; realnie wymagałoby to jednak odpowiedniej korelacji przepisów europejskich i krajowych, co 
może nie być łatwe. 
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Dlatego proponujemy, aby podstawowe poręczenia (dalej zwane poręczenia mikro) były udzielane 

w wysokości do 100 000 zł i do 80% kapitału kredytu93, obejmując kapitał kredytu, bez odsetek i 

innych kosztów. Poręczenia powinny dotyczyć wszelkiego rodzaju kredytów i pożyczek, związanych z 

działalnością PES, jednak w razie finansowania instrumentu ze środków PO WER poręczane 

zobowiązania nie powinny być w jakikolwiek sposób powiązane (prefinansowanie, finansowanie 

udziału własnego) z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich z okresu 2014-

2020. Maksymalna zapadalność poręczanych zobowiązań powinna wynosić do 5 lat. Tak jak pisaliśmy 

wcześniej, co najmniej przez pierwsze 3 lata programu proponujemy, aby poręczenia były udzielane 

bez limitu wypłat. 

Ze względu na fakt, że część organizacji zgłasza zapotrzebowanie na finansowanie w większej 

wysokości, proponujemy także uruchomić dodatkowy program poręczeniowy „mikro+”. W jego 

ramach poręczenia byłyby udzielane w wysokości do 500 tysięcy złotych i obejmowały do 70% kwoty 

kredytu / pożyczki. Ze względu na to, że przyjmujemy, że o takie kredyty ubiegać się będą silniejsze, 

bardziej wiarygodne organizacje, w tym przypadku proponujemy ograniczyć wysokość wypłat do 50% 

poręczanego portfela (a więc zgodnie z szacowanym ryzykiem). 

Tego typu parametry opieramy na cytowanych wcześniej wynikach badań, zgodnie z którymi 

olbrzymia większość PES pozyskuje kredyty o wartości do 0,5 miliona złotych. 

Reporęczenia powinny być udzielane w wysokości również do 100 000 zł i obejmować do 70% 

kwoty poręczenia. Warunki dotyczące reporęczanych zobowiązań powinny być identyczne jak dla 

instrumentu poręczeniowego. W przypadku reporęczeń proponujemy ustalenie poziomu wypłat na 

poziomie 50% wartości poręczeń objętych reporęczeniami. 

W przypadku wszystkich 3 instrumentów nie proponujemy określenia minimalnej kwoty poręczenia. 

Wszystkie 3 programy powinny być obsługiwane przez jednego operatora, zaś alokacje na 

poszczególne instrumenty powinny mieć charakter elastyczny i być wykorzystywane w zależności od 

zainteresowania. 

Poręczenia i reporęczenia powinny być zabezpieczane przez odbiorcę ostatecznego tylko w formie 

weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową, co jest standardem rynkowym. Sugerujemy też 

maksymalne ograniczenie obowiązków kontrolnych i sprawozdawczych – sam instrument poręczenia 

(szczególnie portfelowego) ma bowiem taki charakter, że odbiorca ostateczny nie do końca zawsze 

rozumie na czym polega pomoc, szczególnie w sytuacji, gdy poręczenie jest załatwiane za 

pośrednictwem banku kredytującego. 

Poważnym ograniczeniem będzie natomiast kwestia przeznaczania środków poręczonego kredytu 

lub pożyczki na cele rozwojowe, zgodnie z art. 37 ust. 4 Rozporządzenia Ogólnego i w szczególności 

sposób badania prorozwojowości wsparcia, bardzo istotny w przypadku instrumentów 

poręczeniowych. Problem ten istniał zresztą także w okresie 2007-2013 i nigdzie nie został 

rozwiązany w sposób w pełni satysfakcjonujący. Generalnie jednak, wobec znaczącej liberalizacji 
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Maksymalny dopuszczony przez przepisy europejskie udział gwarancji/poręczenia w zabezpieczanym finansowaniu – zob. 
Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (2008/C 
155/02). 
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stanowiska Komisji Europejskiej wobec finansowania kapitału obrotowego94 proponujemy podejść do 

tej kwestii w maksymalnie liberalny i elastyczny sposób, naturalnie z zachowaniem należytej 

ostrożności. 

Podmioty mogące korzystać z poręczeń 

Proponujemy, aby z poręczeń mogły korzystać wszelkie podmioty, opisane w definicji PES zawartej w 

wytycznych MIR, opisujących zasady realizacji z EFS przedsięwzięć, w obszarze włączenia społecznego 

i ubóstwa95, w szczególności zaś PES, które prowadzą działalność zarobkową, czyli: 

a) Spółdzielnie pracy, 

b) Spółdzielnie socjalne, 

c) Spółdzielnie inwalidów i niewidomych, 

d) Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, 

e) Organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną działalność statutową, 

f) Organizacje pozarządowe prowadzące nieodpłatną działalność statutową, 

g) Organizacje kościelne prowadzące działalność pożytku publicznego, 

h) Spółki non-profit, 

i) Zakłady aktywności zawodowe, 

j) Centra integracji społecznej, 

k) Kluby integracji społecznej, 

l) Warsztaty terapii zajęciowej. 

W przypadku podmiotów opisanych w lit i)-l) należałoby dopuścić możliwość aplikowania o 

poręczenia podmiotów prowadzących te podmioty reintegracyjne, czyli organizacji pozarządowych 

oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jeżeli chodzi o podmioty, o których mowa w p. a) i c), 

których potrzeby mogą być znaczące, to zabezpieczeniem jest ograniczona maksymalna kwota 

poręczenia. 

Nie rekomendujemy, a nawet zdecydowanie odradzamy, tworzenie odrębnych podproduktów 

poręczeniowych dla różnych grup podmiotów sektora PES. Instrument poręczeniowy jest na tyle 

nowy w przypadku tego sektora, że powinien on mieć maksymalnie uproszczony i jednolity charakter. 

Alokacja finansowa 

Oszacowanie popytu na poręczenia jest bardzo trudnym zadaniem. Wszelkiego rodzaju szacunki 

muszą mieć charakter nieco arbitralny, biorący pod uwagę znajomość rynku poręczeń oraz rynku 

kredytów bankowych.  

Proponujemy alokację w wysokości 14 milionów złotych (bez kosztów zarządzania) na wszystkie 

instrumenty, z czego 6 milionów złotych na krajowy program poręczeniowy – produkt mikro, 

kolejne 4 miliony złotych na produkt mikro+, a 4 miliony złotych na reporęczenia dla funduszy 

                                                      
94 

Zob. na przykład EGESIF_14_0041-01 – 11/02/2015, European Structural and Investment Funds, Guidance for Member 
States and Programme Authorities, CPR_37_4 support to enterprises/working capital, European Commission 
95 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Minister 
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 28 maja 2015. 



 
102 

 

poręczeniowych. Przy założeniu, że średnie poręczenie mikro wynosiłoby 30 tysięcy złotych, średnie 

poręczenie mikro+ 200 tysięcy złotych, a średnie reporęczenie 20 tysięcy złotych, oznacza to 

możliwość udzielenie „w pierwszym obrocie” ok. 266 poręczeń, 40 poręczeń mikro+ oraz 400 

reporęczeń (w tych dwóch ostatnich przypadkach uwzględniając mechanizm „cap”). 

Zdecydowanie odradzamy na tym etapie zwiększanie alokacji. I tak zakładaną wartość i liczbę 

poręczeń uważamy za nieco ryzykowną i być może przeszacowaną, także biorąc pod uwagę 

planowany w ramach PO WER instrument pożyczkowy. 

Przy założeniu, że przeciętne poręczenie wynosiłoby 70% kwoty kredytu/pożyczki, zaś przeciętne 

reporęczenie 60% kwoty poręczenia (to ostatnie zaś 70% kredytu) łączne finansowanie udzielone 

dzięki obu mechanizmom wyglądałoby następująco: 

Tabela 18. Wnioski z badania a możliwy kształt instrumentu poręczeniowego
96

 

Instrument 
A. 

Wartość 
alokacji (zł) 

B. 
Wartość 
alokacji z 
kosztami 

zarządzania 
(zł)

97
,  

tj. B = 110% *A 

C. 
Wartość 

udzielonych 
poręczeń/ 

reporęczeń (zł), tj. 

C = A / odpowiedni 
limit wypłat (cap) 

D. 
Wartość 

finansowania 
dłużnego 

udzielonego z 
udziałem 
poręczeń/ 

reporęczeń (zł), 

tj.   

D = C / przeciętny 
udział 

(re)poręczenia w 
kredycie  

E. Współczynnik 
mnożnikowy w 

rozumieniu 
Rozporządzenia 

Delegowanego
98

,  

tj. E = D/A 

Poręczenia 
mikro 

6 000 000 6 600 000 6 000 000 8 571 429 1,43 

Poręczenia 
mikro+ 

4 000 000 4 400 000 8 000 000  11 428 571 2,85 

Reporęczenia 4 000 000 4 400 000 8 000 000 19 047 619 4,76 

Razem 14 000 000 15 400 000 22 000 000 39 047 619 2,79 

Źródło: opracowanie własne 

Opłaty za poręczenie 

Proponujemy, aby w pierwszym okresie działania instrumentu opłaty były pobierane na 

minimalnym poziomie, w wysokości 0,1% kwoty (re)poręczenia rocznie (ewentualnie przez 

pierwszy rok działalności można by w ogóle odstąpić od opłat) dla instrumentów poręczenie mikro i 

reporęczenie, oraz 0,3% kwoty poręczenia rocznie dla poręczenia mikro+, co naturalnie w przypadku 

podmiotów objętych przepisami o pomocy publicznej oznaczałoby udzielanie pomocy de minimis, co 

                                                      
96 

Powyższe wyliczenia nie uwzględniają ewentualnego wprowadzenia limitu wypłat dla poręczeń mikro. Na obecnym etapie 
bardzo trudno jest ustalić jak będzie wyglądało czasowe rozłożenie wprowadzanie tego instrumentu (kiedy zostanie 
uruchomiony) i dlatego trudno jest podać tutaj precyzyjne szacunki. Nie wiadomo też, czy wprowadzenie limitu wypłat 
okaże się możliwe, być może banki nie będą zainteresowane korzystaniem z tego typu poręczeń.  
97

 Koszty zarządzania przyjęto na maksymalnym możliwym poziomie dopuszczonym przez Rozporządzenie Delegowane, 
czyli 10% wkładu z programu operacyjnego. Realnie powinny być one niższe, chyba, że wybór pośrednika finansowego 
nastąpi w drodze przetargowej i zwycięska oferta będzie zakładać wyższy poziom kosztów zarządzania, na co pozwalają 
odpowiednie przepisy. 
98

 W tym przypadku tożsame jest ono z pojęciem efektu mnożnikowego i efektu dźwigni. 
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z kolei musiałoby zostać przewidziane we właściwym rozporządzeniu, regulującym zasady udzielania 

pomocy publicznej w ramach PO WER. 

Tak niskie poziomy prowizji zalecamy, biorąc pod uwagę fakt, że generalnie polski rynek 

poręczeniowy jest bardzo wrażliwy cenowo i „zepsuty” dostępnością środków europejskich. Brak jest 

na ten temat systematycznych danych, ale w wielu regionach poręczenia dla firm z sektora MSP są 

dostępne w ramach Inicjatywy JEREMIE99 już po uiszczeniu prowizji w wysokości 0,1%-0,3% kwoty 

poręczenia, zaś gwarancja w ramach sztandarowego programu rządowego „Gwarancja de minimis” 

kosztuje 0,5% kwoty gwarancji rocznie, trudno zatem, aby poręczenia dla sektora PES były droższe. 

Inne kwestie 

Poważnym wyzwaniem pozostaje możliwość udzielania poręczeń podmiotom nie posiadającym 

zdolności kredytowej. Z jednej strony zniesienie wymogu wykazania zdolności kredytowej jest 

bardzo ryzykowne dla poręczyciela, z drugiej jednak strony - jak wskazują wywiady z 

przedstawicielami sektora bankowego - PES bez zdolności kredytowej to znaczna część klientów 

korzystających z kredytów. 

Oszacowanie wpływu instrumentu na lukę finansowania PES 

Planowany instrument poręczeniowy powinien wyraźnie zmniejszyć lukę finansową przedsiębiorstw 

ekonomii społecznej w Polsce. W badaniu dotyczącym oceny ex-ante instrumentów finansowych w 

zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych100 luka ustalona została w 

wysokości 51,3 miliona złotych rocznie, przy czym pamiętać trzeba, że brak odpowiednich 

zabezpieczeń był zapewne tylko jednym z powodów nieuzyskania finansowania.  

Przyjmując, że od czasu badania luka nie uległa istotnym zmianom oraz zakładając, że opisywany 

instrument poręczeniowy będzie dostępny przez okres 4 lat, powinien on – przy przyjętych 

założeniach – doprowadzić do udzielenia finansowania dłużnego w wysokości ok. 9,7 miliona101 

złotych rocznie, co oznacza, że przyczyni się od do redukcji luki finansowej o około 18%. 

Możliwa konkurencja innych instrumentów 

W kontekście uruchamiania instrumentu poręczeniowego warto wspomnieć o dwóch, potencjalnie 

konkurencyjnych wobec niego programach: 

• Przygotowywany w ramach programu PO WER program pożyczkowy, skierowany do sektora 

PES. Naturalnie nie będzie możliwości poręczania takich pożyczek w ramach opisywanego 

instrumentu poręczeniowego, jednakże jego oferta będzie z całą pewnością konkurencyjna 

wobec kredytów bankowych i pożyczek udzielanych przez pozabankowe fundusze pożyczkowe 

ze środków innych niż środki europejskie okresu 2014-2020. Im bardziej atrakcyjne będzie 

oprocentowanie (w założeniach instrumentu mowa jest o 3 poziomach oprocentowania, czyli 

50% lub 100% redyskonta weksli lub WIBOR + 200 punktów bazowych, zatem odpowiednio 

                                                      
99

 Inicjatywa JEREMIE jest wdrażana w województwach wielkopolskim, pomorskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, 
łódzkim, mazowieckim i kujawsko – pomorskim. 

100
 Ocen ex ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych, IBS, 

Coffey na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, luty 2014. 
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Jest to wartość finansowania dłużnego udzielonego z udziałem poręczeń / reporęczeń przedstawiona w tabeli znajdującej 
się na poprzedniej stronie podzielona przez 4 (okres udzielania poręczeń). 
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0,87%, 1,75% oraz 3,72% - o ile chodzi o WIBOR 3M), im bardziej ograniczone będą wymogi 

dotyczące zabezpieczeń i im bardziej sprawni będą pośrednicy finansowi, tym bardziej oferta 

poręczeniowa będzie mniej atrakcyjna. Naturalnie, w sytuacji ewentualnych ograniczeń w 

wykorzystywaniu pożyczek na cele stricte obrotowe, oferta kredytów bankowych z poręczeniem 

może się okazać interesująca.  

• Warto też wspomnieć o niebawem uruchamianej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny ofercie 

gwarancji i regwarancji portfelowych dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach programu 

Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”)102. W tym przypadku 

jednak szanse na realną konkurencję obu instrumentów wydają się być dość ograniczone: oferta 

taka pojawi się na rynku polskim tylko w sytuacji, gdy jakiś bank (dla instrumentu 

gwarancyjnego) lub fundusz poręczeniowy (dla instrumentu regwarancyjnego) zdecyduje się 

ubiegać o rolę pośrednika finansowego. Szanse na to należy ocenić jako bardzo ograniczone. 

W tym kontekście warto też wskazać na kwestię dalszych losów środków ze spłacanych pożyczek w 

ramach ES Funduszu. Sposób ich wykorzystania będzie silnie zależeć od ostatecznego kształtu 

instrumentu pożyczkowego w ramach PO WER, z oczywistych powodów powinny one być 

wykorzystywane w sposób komplementarny, a nie konkurencyjny. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, 

od strony formalnej nie ma przeszkód, aby to było możliwe, pod warunkiem postępowania zgodnie z 

przepisami art. 29 ustawy wdrożeniowej mówiącego o zasadach wykorzystywania środków 

finansowych, zwróconych do instrumentów finansowych, przypisanych do wkładu z programu 

operacyjnego. W przypadku programów krajowych, takich jak PO KL, decyzja jest podejmowana przez 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Do rozważenia pozostaje dopuszczenie wykorzystywania tych 

środków, po utracie przez nie statusu środków europejskich, na przykład także na cele obrotowe, 

bądź też na prefinansowanie dotacji ze środków europejskich, co od strony formalnej wydaje się 

dopuszczalne. 

Działania promocyjne 

Oferta gwarancyjna (poręczeniowa) powinna być szeroka promowana wśród sektora PES, jednak 

działania promocyjne powinny zostać zintensyfikowane od momentu podpisania umowy z pierwszym 

bankiem kredytującym. Promocja oferty powinna być realizowana zarówno przez instytucję 

udzielającą poręczeń, banki kredytujące i - przede wszystkim - przez podmioty wspierające 

działalność sektora PES, takie jak ośrodki wspierania ekonomii społecznej i organizacje 

„infrastrukturalne” sektora NGO. Dodatkowo warto przewidzieć odpowiednie środki na doradztwo 

dla PES (i być może także zainteresowanych banków) w celu ułatwienia pozyskiwania poręczonych 

kredytów bankowych i tworzeniu specjalnych produktów kredytowych skierowanych do sektora PES. 

Ofertę poręczeniową i równolegle dostępną ofertę pożyczkową ze środków PO WER można użyć do 

promocji korzystania przez PES z finansowania dłużnego. Pewnym wyzwaniem będzie potencjalna 

konkurencyjność obu instrumentów, jednak wydaje się, że możliwość dokonywania wyboru przez 

PES, z jakiego instrumentu chcą skorzystać – pożyczki z PO WER, czy kredytu bankowego lub pożyczki 

z innych środków, poręczonej ze środków PO WER, należy ocenić bardzo korzystnie. 
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Więcej na ten temat zob. http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/index.htm 
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8. Propozycje dotyczące instrumentu social venture capital 

Wsparcie w zakresie promocji mechanizmów finansowania typu SVC musi być dostosowane do 

aktualnej (bardzo niskiej) znajomości tego instrument pośród interesariuszy sektora ekonomii 

społecznej w Polsce, w szczególności zaś potencjalnych pośredników finansowych (operatorów), 

którzy mieliby oferować ten schemat finansowania. W związku z tym: 

1. Za zasadne uznajemy przeprowadzenie pogłębionej ewaluacji projektu SCREP ("Social venture 

Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej"), z punktu widzenia potrzeb ustanowienia 

programu wsparcia - ewaluacja tego projektu została już przeprowadzona, jednak jest ona 

niewystarczająca dla doprecyzowania szczegółów operacyjnych ewentualnego programu 

pomocowego (dotyczy tylko postaci produktu kapitałowego i propozycji w zakresie jego 

wdrażania na poziomie pośrednika /operatora). Ewaluacja, o której tu mowa, powinna objąć 

również grono potencjalnych (innych) pośredników, których misja obejmuje wspierania PES. 

Zakładamy ponadto, że jej elementem powinna być również identyfikacja ewentualnych innych 

inicjatyw w Polsce (także zamierzanych), mieszczących się w klasie SVC, a także identyfikacja 

dobrych praktyk w zakresie stosowania tego instrumentu w Europie Zachodniej (np. we Francji, 

w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii i krajach skandynawskich). Konieczne byłoby także 

rozpoznanie gotowości angażowania kapitału prywatnego w tego rodzaju przedsięwzięcia (w 

tym w szczególności potencjalnych operatorów). 

Poniżej przedstawiamy propozycję kształtu organizacyjnego i zakresu finansowego 

ewentualnego programu wsparcia SVC. Wskazane poniżej założenia podlegać będą ocenie w 

ramach ewaluacji ex-ante programu wsparcia SVC (o którym mowa powyżej). 

2. Docelowo - przyjmując, że ewaluacja problematyki SVC na potrzeby zaprojektowania programu 

wsparcia da pozytywny rezultat - możliwe będzie zaprojektowanie pilotażowego instrumentu 

wsparcia SVC. Powinien on składać się z dwóch komponentów: 

• kapitałowego - wsparcie wzmacniające potencjał wyłonionych pośredników finansowych 

do oferowania produktów finansowych w modelu SVC, 

• doradczego - wsparcie na realizację usług uzupełniających, związanych z selekcją, 

przygotowaniem, wdrażaniem i monitoringiem finansowanych PES. 

3. Program adresowany będzie do podmiotów legitymujących się doświadczeniem w stosowaniu 

instrumentów finansowania przedsiębiorczości oraz posiadających misję w zakresie wspierania 

sektora ekonomii społecznej (lub konsorcjów tych podmiotów z innymi podmiotami - z 

wiodącą rolą tych pierwszych). Należy przy tym założyć, że przyszli (zainteresowani) operatorzy 

będą w stanie wyasygnować kapitał na inwestycje SVC - choć będzie on wzmacniany ze 

środków programu, to jednak konieczne jest, aby jakaś własna zdolność kapitałowa została 

zaangażowana w instrument (jest to związane z podziałem ryzyka pomiędzy programem i 

operatorem). 

4. W ramach formuły programu pośrednicy / operatorzy powinni mieć swobodę w zakresie 

opracowania szczegółowych charakterystyk produktów wsparcia kapitałowego SVC (i strategii 

inwestycyjnych), uzgodnionych z podmiotem odpowiedzialnym za dystrybucję środków 

programu. Swoboda ta jest konieczna z uwagi na postulowaną elastyczność SVC - w modelu 
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tym powinno być możliwe projektowanie rozmaitych rozwiązań inwestycyjnych 

(szczegółowych produktów inwestycyjnych). Propozycje w tym zakresie powinny stanowić 

kryterium wyboru operatorów (podobnie jak i deklarowany wkład własny). 

5. Program wsparcia SVC powinien mieć charakter programu pilotażowego, testującego 

instrument i rozwijającego wiedzę / doświadczenia, dotyczące stosowania SVC dla potrzeb 

sektora PES w Polsce. W ramach programu powinno dojść do zbudowania portfela inwestycji 

dokonanych w PES w okresie maksymalnie 3 lat. Obecnie wydaje się, że wystarczająca będzie 

skala programu, umożliwiająca wybór 5 operatorów regionalnych, którzy uzyskają możliwość 

pozyskania środków finansowych na: 

• komponent kapitałowy w wysokości po ok. 2 mln zł każdy, w sytuacji zadeklarowania 

środków własnych (uzupełniających komponent kapitałowy) w wysokości co najmniej 25% 

(tj.  500 tys. zł), oraz 

• komponent doradczy, związany z liczbą dokonywanych inwestycji, po ok. 30 tys. zł na 

każdą transakcję finansowania oraz ok. 250 tys. zł na zarządzanie schematem SVC. 

6. Ww. założenia prowadzą do określenia docelowego portfela inwestycji w liczbie ok. 60 

(przypadających na 5 operatorów), który powinien zostać zbudowany w okresie 3 lat. Zatem, 

łączna alokacja na program wsparcia (ufundowany ze środków publicznych i uzupełniona 

wkładem własnym) wyniesie:  

• Wsparcia kapitałowe SVC: 12,5 mln zł - komponent kapitałowy: 5 x 2 mln zł (wsparcie dla 

operatora) + 5  x  500 tys. zł (środki własne operatora),  

• Komponent doradczy: 1,8 mln  zł –(5 operatorów x 12 inwestycji x 30 tys. zł na inwestycję 

- wsparcie dla operatora), 

• Koszty zarzadzania instrumentem: 1,25mln zł – koszty zarządzania instrumentem (5 x 250 

tys. zł - wsparcie dla operatora),  

• Razem: 13,05mln zł (wsparcie) + 2,5 mln zł (wkład operatorów). 

Tabela 19. Wnioski z badania a możliwy kształt instrumentu SVC 

Instrument 
Wartość alokacji 

(zł) 
Wkład operatorów SVC 

(zł) 
Razem Dźwignia
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Wsparcie 
kapitałowe SVC  

10 000 000 2 500 000 12 500 000 1,25 

Wsparcie 
doradcze i koszty 
zarządania  

3 050 000 - 3 050 000 - 

Razem: 13 050 000 2 500 000 15 550 000 - 

Źródło: opracowanie własne 

7. Z punktu widzenia systemu wdrażania, program wsparcia powinien być dystrybuowany ze 

szczebla centralnego104, najlepiej przez wybranego menadżera programu (funkcję tę mógłby 
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 Przez dźwignię rozumie się stosunek dodatkowego kapitału zmobilizowanego do realizacji projektu do środków 
pochodzących z alokacji na program wsparcia; w praktyce, w przypadku pożyczek, środkami tymi są wkład pośrednika 
finansowego do instrumentu; dźwignię wylicza się wyłącznie dla pierwszego obrotu. Pojęcie to jest tożsame ze 
współczynnikiem mnożnikowym dla poręczeń (zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym).  
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pełnić Bank Gospodarstwa Krajowego, lub inny podmiot, specjalizujący się w problematyce 

finansowania oraz posiadający misję wspierania sektora ekonomii społecznej). 

8. Z uwagi na wysoki poziom ryzyka, program powinien dopuszczać możliwie wysoki poziom 

stratowości (na etapie pilotażowym sięgający 80%-100% zainwestowanego kapitału). 

Oszacowanie wpływu instrumentu na lukę finansowania PES 

Planowany instrument SVC powinien przyczynić się do redukcji luki finansowej przedsiębiorstw 

ekonomii społecznej w Polsce (wielkość luki oszacowana w wysokości 51,3 mln zł. rocznie105). 

Zakładając aktualność oszacowań wielkości luki oraz zakładając, że portfel inwestycyjny budowany 

będzie w okresie 3 lat – przy przyjętych założeniach – i wyniesie 12,5 mln zł, tj. ok. 4,2 mln zł rocznie, 

to oznacza to redukcję luki finansowej o ok. 8%. 

  

                                                                                                                                                                      
104

 Sami operatorzy powinni prowadzić działalność na poziomie regionalnym lub ponadregionalnym, ogólny nadzór nad 
programem powinien natomiast mieć miejsce na poziomie krajowym, w celu zapewnienie pewnej standaryzacji i jakości 
wsparcia.  

105
 „Ocen ex ante instrumentów finansowych /.../”, op. cit.. 
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9. Odpowiedzi na pytania badawcze 

Tabela 20. Odpowiedzi na pytania badawcze 

Pytanie badawcze Odpowiedź 

1. Jaka część luki finansowej w przypadku PES określonej 
w badaniu ex-ante przeprowadzonym na zlecenie IZ PO 
KL może zostać zniwelowana poprzez zastosowanie 
gwarancyjnych instrumentów zwrotnych?  

2. Jaka część luki może być zniwelowana poprzez 
instrumenty poręczeniowe a jaka przy wykorzystaniu 
np. instrumentów typu social venture capital?  

Przy założeniu proponowanych alokacji i innych 
parametrów instrumentów poręczeniowych, powinny się 
one przyczynić do redukcji luki o około 18%. Z kolei 
instrumenty typu social venture capital powinny się 
przyczynić do redukcji luki o ok. 8%. 

Odpowiednie wyliczenia są przedstawione w rozdziale 7 
(instrument gwarancyjny) i 8 (instrument social venture 
capital). 

3. Jaki jest odsetek PES zainteresowanych korzystaniem z 
instrumentów zwrotnych o charakterze gwarancyjnym 
wśród wszystkich PES będących potencjalnymi 
odbiorcami wsparcia PO WER?  

4. Jaki jest stopień zainteresowania tego typu wsparciem 
w poszczególnych formach organizacyjnych PES? Od 
czego on zależy?  

Około 50% badanych organizacji deklaruje zainteresowanie 
instrumentem gwarancyjnym. Jednocześnie, spośród 
organizacji planujących w najbliższych latach wydatki 
rozwojowe, przy założeniu dostępności instrumentu 
gwarancyjnego, zainteresowanie korzystaniem z kredytów 
lub pożyczek wzrasta z 29% do 49%. Naturalnie te 
odpowiedzi mają czysto deklaratywny charakter i można 
zakładać, że w stosunku do faktycznych zachowań mogą 
być znacząco zawyżone. 

Największe potencjalne zainteresowanie instrumentem 
poręczeniowym widoczne jest wśród spółdzielni socjalnych 
(71%), najmniejsze wśród podmiotów reintegracyjnych 
(40%). 

Zainteresowanie to uzależnione jest od dwóch kluczowych 
czynników:  

• dostępności dotacji na finansowanie danego typu 
podmiotu (im większa dostępność dotacji, tym 
mniejsze zainteresowanie instrumentami 
dłużnymi i stąd  o powiązanymi instrumentami o 
charakterze gwarancyjnymi),  

• struktury przychodów (im mniejszy udział 
przychodów ze sprzedaży dóbr i usług, tym 
mniejsze zainteresowanie instrumentami 
finansowymi o charakterze gwarancyjnym).  

5. W jakim stopniu instytucje finansowe zainteresowane 
są ofertą wsparcia w postaci współfinansowania ze 
środków z EFS instrumentów o charakterze 
gwarancyjnym dla oferty pożyczkowej / kredytowej 
skierowanej do PES?  

6. W jaki sposób wsparcie to powinno być udzielane, aby 
było dostosowane do potrzeb rynku, zarówno po 
stronie popytu, jak i podaży?  

Instytucje finansowe są umiarkowanie zainteresowane 
udostępnieniem im instrumentu gwarancyjnego 
(poręczeniowego), ze względu na dość duże ryzyko i 
pracochłonność, wiążące się z kredytowaniem sektora PES, 
a także fakt, że wiele PES nie posiada zdolności kredytowej. 
Nieco większe zainteresowanie można zauważyć w sektorze 
banków spółdzielczych; wiele takich banków dysponuje 
pewnymi doświadczeniami w kredytowaniu sektora PES. W 
celu pobudzenia akcji kredytowej dla sektora PES i 
maksymalizacji zainteresowania takim instrumentem tego 
typu poręczenia, przynajmniej przez określony czas, 
powinny być udzielane bez limitu wypłat „cap”, zaś 
procedury powinny być maksymalnie uproszczone.  

Jeżeli chodzi o stronę popytową, to na to pytanie jest dość 
trudno odpowiedzieć, ze względu na ewidentną 
konkurencję instrumentów bezzwrotnych, a także 
instrumentów pożyczkowych, oferowanych z udziałem 
środków publicznych, w tym tych planowanych w ramach 
PO WER. Ważną rolę odgrywają w tym kontekście niestety 
ograniczenia, związane z unikaniem tzw. podwójnego 
finansowania. Na pewno dużym popytem cieszyłyby się 
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bowiem kredyty lub pożyczki na prefinansowanie dotacji. 
Niestety, ze środków PO WER tego typu 
pożyczki/poręczenia kredytów nie będą mogły być 
oferowane. 

Zarówno biorąc pod uwagę czynniki podażowe, jak i 
popytowe, idealny byłoby, aby poręczenia / gwarancje 
dotyczyły przede wszystkim kredytów udzielanych przez 
sektor banków spółdzielczych oraz pożyczek udzielanych 
przez fundusze pożyczkowe, naturalnie z innych środków, 
niż środki europejskie okresu 2014-2020. 

7. Na jakich warunkach powinno być udzielane wsparcie 
zwrotne w postaci gwarancji (m.in. jakie powinno być 
oprocentowanie i prowizja za udzielenie gwarancji, 
okres obowiązywania, wielkość sumy gwarancyjnej – 
wartość średnia, minimalna, maksymalna), tak aby 
instrument ten był możliwie jak najbardziej dostępny 
dla PES?  

8. Jakie zasady udzielania wsparcia w postaci 
instrumentów finansowych o charakterze 
gwarancyjnym dla pożyczek udzielanych PES są 
kluczowe dla jak najbardziej trafnego dostosowania 
tego typu pomocy do oczekiwań PES?  

Proponujemy 3 instrumenty poręczeniowe:  

• poręczenia mikro, o maksymalnej wartości do 100 tys. zł, 
obejmującego do 80% kapitału kredytu / pożyczki, bez 
limitu wypłat, 

• poręczenia mikro+, o maksymalnej wartości do 500 tys. 
zł, obejmującego do 70% kapitału kredytu / pożyczki z 
50% limitem wypłat. 

• reporęczenia w wysokości do 100 tys. zł, obejmującego 
do 70% kwoty poręczenia, z 50% limitem wypłat. 

Nie proponujemy minimalnej kwoty poręczenia. 

Wszystkie poręczane zobowiązania powinny mieć 
zapadalność nie przekraczającą 5 lat. 

Opłaty za poręczenie proponujemy ustalić w wysokości 
0,1% kwoty (re)poręczenia rocznie (ewentualnie przez 
pierwszy rok oferowania poręczeń można by w ogóle 
odstąpić od opłat) dla instrumentów poręczenie mikro i 
reporęczenie, oraz 0,3% kwoty poręczenia rocznie dla 
poręczenia mikro+. 

Przyjmujemy, że średnie poręczenie mikro wyniesie 30 tys. 
zł, poręczenie mikro+ 200 tys. zł, a reporęczenie 20 tys. zł.  

Wydaje się, że mimo deklaracji przedstawicieli PES 
wyrażonych w badaniu bardzo ważną kwestią jest niski 
poziom opłat za udzielenie poręczenia, taki też 
proponujemy. W pozostałych kwestiach kluczowe są 
parametry poręczanego kredytu lub pożyczki, na które 
poręczyciel ma stosunkowo niewielki wpływ, a także 
maksymalne uproszczenie wymogów formalnych; 
poręczenia. Szczególnie bowiem poręczenia portfelowe, a 
takie proponujemy, są słabo „widoczne” dla przeciętnego 
odbiorcy i wprowadzenie dodatkowych wymogów byłoby 
bardzo ryzykowne.  

9. Czy istnieją przesłanki do obejmowania instrumentami 
o charakterze gwarancyjnym więcej niż 80% kwoty 
kredytu / pożyczki, zaciągniętej przez PES ze środków 
prywatnych? 

Poręczenia / gwarancje udzielane ze środków publicznych 
nie mogą przekraczać poziomu 80% kapitału poręczanego 
kredytu / pożyczki (zgodnie z komunikatem o gwarancjach 
Komisji Europejskiej). Nawet jednak, gdyby w jakiś sposób 
udało się ominąć tę regulację, to udzielanie gwarancji / 
poręczeń w wysokości powyżej 80% jest bardzo ryzykowne, 
ze względu na to, że bardzo obniża ryzyko po stronie 
kredytobiorcy i jego motywację do spłaty zobowiązania. 

10. Jaki jest zakładany poziom ryzyka (w %) w związku z 
proponowanymi konkretnymi warunkami udzielania 
gwarancji ze środków PO WER na zabezpieczenie 
pożyczek dla PES, z uwzględnieniem szczególnych 
warunków rynkowych oraz zasad oszczędności i 
efektywności?  

Wobec braku większych doświadczeń w udzielaniu tego 
typu poręczeń dla sektora PES, założony poziom ryzyka 
wynosi 50%, jednakże w przypadku produktu - poręczenie 
mikro - zdecydowanie zalecamy udzielanie poręczeń bez 
limitu wypłat, co oznacza konieczność alokowania na ten 
produkt kwoty równej oczekiwanej wartości udzielanych 
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11. Czy istnieje konieczność zróżnicowania poziomu ryzyka 
dla gwarancji w stosunku do poszczególnych form 
organizacyjnych PES? 

poręczeń (powiększonej o koszty zarządzania). 
Ewentualnych zmian można dokonać po ok. 3 latach 
funkcjonowania programu i analizie związanych z tym 
doświadczeń. 

Z tych samych powodów w obecnej chwili, wobec braku 
jakichkolwiek danych porównawczych, należy przyjąć, że 
szacowane ryzyko jest jednolite dla wszystkich form 
organizacyjnych PES. Zdecydowanie odradzamy też 
ewentualne różnicowanie produktów poręczeniowych dla 
poszczególnych rodzajów PES. 

12. Jaki (w oparciu o dokonaną ocenę ryzyka) powinien być 
współczynnik mnożnikowy między kwotą wkładu z PO 
WER przeznaczoną na pokrycie spodziewanych i 
niespodziewanych strat z pożyczek, które mają być 
pokryte z gwarancji, a wartością wypłaconych 
pożyczek?  

13. Czy jego wartość można osiągnąć dla poszczególnych 
form organizacyjnych PES czy też wartość 
współczynnika powinna różnić się w zależności od 
konkretnej formy organizacyjnej (należy przedstawić 
wartości dla poszczególnych form PES)? 

Dla wszystkich 3 produktów poręczeniowych współczynnik 
mnożnikowy wynosi 2,79, z czego 1,43 w ramach 
instrumentu poręczenia mikro, 2,85 w ramach instrumentu 
poręczenia mikro+ oraz 4,76 w ramach instrumentu 
reporęczeniowego. 

Zgodnie z tym, co pisaliśmy w odpowiedzi na poprzednie 
pytanie, nie jest możliwe, ani uzasadnione, wyznaczenie 
współczynników mnożnikowych dla poszczególnych form 
prawnych PES. Na etapie pilotażu produkty poręczeniowe 
powinny być skierowane do szerokiego grona podmiotów 
PES. 

14. Jaka jest szacunkowa wielkość dodatkowych zasobów 
publicznych i prywatnych, które mogą zostać 
potencjalnie zgromadzone dzięki zastosowaniu 
finansowania z EFS w postaci gwarancji (efekt dźwigni)? 

Wspomniany w odpowiedzi na powyższe pytanie 
współczynnik mnożnikowy jest tożsamy z pojęciem dźwigni 
w przypadku instrumentów gwarancyjnych. 

Dodatkowe zasoby, które mogą zostać zmobilizowane to 
wartość udzielonych kredytów lub pożyczek, pomniejszona 
o wartość alokacji na instrument poręczeniowy, zatem jest 
to kwota 23,6 miliona zł. (różnica pomiędzy kwotą z 
kolumny D i kolumny B w tabeli 15). 

15. Czy i w jakim stopniu przedsięwzięcia finansowane 
dotychczas w Polsce, dotyczące udzielania gwarancji i 
poręczeń na spłatę pożyczek lub kredytów odpowiadały 
potrzebom PES?  

Zainteresowanie taką ofertą było minimalne, głównie 
wobec braku odpowiedniej oferty finansowania dłużnego 
lub też braku wymogu „twardych” zabezpieczeń (znaczna 
część oferty ES Funduszu) w ramach oferty pożyczkowej. W 
zasadzie trudno jest zatem mówić o jakichkolwiek 
większych doświadczeniach w tej sferze.  

Także doświadczenia pilotażu w województwie kujawsko-
pomorskim wskazują, że oferta poręczeniowa dla PES może 
się rozwijać tylko w sytuacji, gdy na rynku pojawią się 
produkty finansowania dłużnego dla PES, dostępne przez 
dłuższy czas, jak na przykład oferta kredytowa opracowana 
przez wybrane banki spółdzielcze lub bank zrzeszający. 

Natomiast w sferze poręczeń finansowania dłużnego, 
minimalnie  większe są doświadczenia w przypadku nieco 
kontrowersyjnego instrumentu poręczeń dotacji, który 
jednak nie powinien być promowany, bardziej zasadne jest 
ich zabezpieczania miękkimi zabezpieczeniami (tj. 
wekslem). 

16. W jaki sposób można wykorzystać w PO WER 
dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu 
instrumentów finansowych o charakterze 
gwarancyjnym skierowanych do PES na rynku 
komercyjnym?  

Dotychczasowe doświadczenia są bardzo ograniczone i 
trudno na ich podstawie stawiać daleko idące wnioski. 

Doświadczenia te jednak jasno wskazują, ze kluczowe dla 
sukcesu są stosunkowo proste procedury, minimalizacja 
obciążeń sprawozdawczych oraz otwartość instytucji 
poręczeniowej na wypłatę poręczenia, w sytuacji spełnienia 
odpowiednich warunków, kwalifikujących poręczenie do 
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wypłaty. 

17. Jak powinien wyglądać model wsparcia PES ze środków 
EFS w ramach PO WER z wykorzystaniem instrumentów 
finansowych o charakterze gwarancyjnym? 

Model wsparcia powinien być oparty na instytucji 
udzielającej poręczeń i reporęczeń: w zgodzie z KPRES i ze 
względów wdrożeniowych (możliwość obniżania podstawy 
tworzenia rezerw przez kredytujące banki) sugerujemy, aby 
instytucją tą był Bank Gospodarstwa Krajowego.  

BGK współpracowałby (udzielając poręczeń) z bankami 
kredytującymi (zapewne przede wszystkim bankami 
spółdzielczymi) oraz ewentualnie także funduszami 
pożyczkowymi (udzielającymi pożyczek ze środków nie 
pochodzących ze środków europejskich okresu 2014-2020), 
a także funduszami poręczeniowymi, poręczającymi kredyty 
i pożyczki dla PES, korzystającymi z reporęczeń BGK w 
ramach PO WER. Instytucje te powinny być także 
zaangażowane w działania promocyjne, wspierane 
dodatkowo przez takie organizacje jak Ośrodki Wspierania 
Ekonomii Społecznej. 

18. Czy i w jakim stopniu wsparcie z wykorzystaniem 
instrumentów finansowych o charakterze 
gwarancyjnym udzielone PES ze środków EFS w ramach 
PO WER może wpłynąć na wykorzystanie pożyczek / 
kredytów oferowanych PES w ramach tego Programu? 

Niestety, oba rodzaje wsparcia mają w znacznym stopniu 
charakter konkurencyjny wobec siebie, w sytuacji braku 
możliwości poręczania ze środków PO WER pożyczek 
udzielanych z tych samych środków. Im bardziej atrakcyjna i 
łatwiej dostępna (szczególnie jeżeli chodzi o wymogi 
dotyczące zabezpieczeń) będzie oferta pożyczkowa, tym 
bardziej należy prognozować mniejsze zainteresowanie 
instrumentem gwarancyjnym. Z całą pewnością natomiast 
oba instrumenty mogą wpłynąć na zwiększone 
zainteresowanie PES instrumentami finansowymi. 

Nie rekomendujemy kierowania obu instrumentów do 
zróżnicowanych grup docelowych, przede wszystkim ze 
względu na fakt, że wpływ na ofertę banków i funduszy 
pożyczkowych, łączoną z poręczeniami będzie bardzo 
ograniczony ; w sytuacji gdy będzie ona uboga, grupa objęta 
poręczeniami będzie prawie pozbawiona dostępu do 
finansowania dłużnego, stanowczo lepszym rozwiązaniem, 
mimo pewnych wad, jest jednak konkurencja obu 
instrumentów. 

19. Czy istnieje możliwość, aby środki wykorzystywane w 
ramach funduszu pożyczkowego Działania 1.4 PO KL 
mogły być wykorzystywane w dalszych latach, jednak 
tracąc charakterystykę środków europejskich, dzięki 
czemu mogąc być łączone ze wsparcie poręczeniowym 
w ramach PO WER? 

Od strony formalnej nie ma przeszkód, aby to było możliwe, 
pod warunkiem postępowania zgodnie z przepisami art. 29 
ustawy wdrożeniowej mówiącego o zasadach 
wykorzystywania środków finansowych, zwróconych do 
instrumentów finansowych, przypisanych do wkładu z 
programu operacyjnego. W przypadku programów 
krajowych, takich jak PO KL, decyzja jest podejmowana 
przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Kluczowe jest, aby 
oferta ze środków z okresu 2007-2013 miała charakter 
komplementarny, a nie konkurencyjny wobec oferty 
instrumentów finansowych w ramach PO WER. Do 
rozważenia pozostaje dopuszczenie wykorzystywania tych 
środków, po utracie przez nie statusu środków 
europejskich, na przykład także na cele obrotowe, bądź też 
na prefinansowanie dotacji ze środków europejskich, co od 
strony formalnej wydaje się dopuszczalne. 

20. Jakie rozwiązania europejskie, jeżeli chodzi o ofertę 
poręczeniową dla sektora ekonomii społecznej można 
wykorzystać w warunkach polskich? 

Dobrym przykładem służy francuska instytucja France 
Active Garantie (FAG) – Solidarity Employment Financing.  

FAG oferuje gwarancje dla osób fizycznych, chcących 
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rozpocząć biznes i starających się o kredyt lub pożyczkę, jak 
i dla przedsiębiorstw społecznych. Wartość oferowanych 
gwarancji nie może przekroczyć 50% wartości instrumentu 
dłużnego i 45 tys. euro. Udzielana jest maksymalnie na 5 
lat. Gwarancje oferowane są także osobom wykluczonym 
społecznie (65% wartości kredytu lub pożyczki, przy takich 
samych pozostałych warunkach).  

Ważnym obszarem działania FAG jest współpraca z 
bankami, polegająca m.in. na wypracowaniu narzędzi 
ułatwiających włączenie gwarancji do procedur banków 
stosowanych przy udzielaniu finansowania.  

Program poręczeniowy FAG generuje znaczący efekt 
dźwigni: 2 euro środków publicznych umożliwia udzielenie 
gwarancji na 8 euro (przy mnożniku równym 4), a to 
generuje 16 euro kredytów i pożyczek.  

21. Jakie działania propagujące finansowanie sektora 
ekonomii społecznej ze środków prywatnych, w 
szczególności wobec sektora bankowego, należy podjąć, 
aby oferta poręczeniowa w ramach programu PO WER 
„spotykała się” z odpowiednią ofertą finansowania 
dłużnego? 

W momencie przygotowania i uruchamiania instrumentu 
poręczeniowego dla sektora PES niezbędne są odpowiednie 
działania promocyjne i informacyjne, skierowane do 
sektora bankowego, w pierwszej kolejności do sektora 
banków spółdzielczych. Działania te powinny obejmować 
upowszechnianie informacji o szczegółowych warunkach 
udzielania poręczeń / gwarancji, zasadach nawiązywania i 
prowadzenia współpracy z instytucją udzielającą poręczeń / 
reporęczeń, kwestiach związanych z kwalifikowalnością i 
specyfiką różnych form prawnych sektora PES etc. 

Odrębną i bardziej długoterminową sferą działania powinny 
być prace nad przykładową metodologią oceny zdolności 
kredytowej podmiotów sektora PES, która po jej 
opracowaniu powinna zostać upowszechniona wśród 
zainteresowanych banków, a także w ramach szkoleń i 
warsztatów dla przedstawicieli sektor bankowego. 

22. Jakie istnieją doświadczenia w udzielaniu pożyczek i 
poręczeń sektorowi ekonomii społecznej przez 
fundusze pożyczkowe i poręczeniowe?  

23. Jak można je wykorzystać?   

Takie doświadczenia, choć raczej ograniczone, istnieją, 
instytucje, które nimi dysponują wspominamy poniżej.  

Skala tych doświadczeń jest jednak niewielka i trudno o 
wyciąganie dalej idących wniosków. Przykładowo 
pilotażowy projekt realizowany w województwie kujawsko-
pomorskim doprowadził do udzielenia zaledwie kilku 
poręczeń, zatem na takiej podstawie trudno budować 
jakiekolwiek dalej idące wnioski. 

Na etapie operacyjnego przygotowywania instrumentu 
poręczeniowego warto byłoby w proces konsultowania 
zasad jego działania włączyć zainteresowane, niżej 
wspomniane fundusze, aby skorzystać z ich wiedzy i 
doświadczeń. 

24. Które fundusze pożyczkowe i poręczeniowe byłyby 
ewentualnie w przyszłości zainteresowane udzielaniem 
pożyczek (ze środków własnych) lub poręczeń ze 
środków PO WER i na jakich  zasadach?  

25. Jak oceniają popyt na tego typu ofertę? 

Jeżeli chodzi o fundusze poręczeniowe, to tego typu 
zainteresowanie deklarują i taką ofertą dysponują (lub 
dysponowały): Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych, 
Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych, 
Działdowska Agencja Rozwoju, a także Małopolski Fundusz 
Ekonomii Społecznej. Ze względu na dużą pracochłonność i 
ryzyko związane z poręczaniem kredytów dla PES, a także 
mały popyt na takie poręczenia (wymagający znacznej akcji 
promocyjnej), instytucje te nie byłyby raczej skłonne 
udzielać tego typu poręczeń ze środków własnych, chyba, 
że byłyby one zabezpieczone reporęczeniami, co 
proponujemy. 
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Pytanie badawcze Odpowiedź 

Popyt na takie poręczenia jest oceniany jako bardzo 
ograniczony, co jest jednak związane z ograniczoną ofertą 
finansowania dłużnego dla sektora ekonomii społecznej i 
niewielkim zainteresowaniem tego typu finansowaniem ze 
strony PES. Naturalnie, popyt deklarowany w badaniach 
jest dość wysoki, jednakże realnie będzie on zapewne 
wyraźnie mniejszy, poza tym częściowo dotyczył on 
poręczeń dotacji 

Ofertą pożyczkową dla sektora PES dysponują natomiast 
TISE, PAFPIO, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, 
oraz Regionalne Centrum Wspierania  we Wrocławiu. Popyt 
na pożyczki wykazuje rosnącą dynamikę, natomiast dość 
silnie zależy od warunków udzielania pożyczek i 
dostępności konkurencyjnej oferty pożyczkowej. 
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